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 مقدمة

صمالة والسمالم  ا املبعو     ، احلمد   رب العاملي   ، بسمم ا  الرن  الرييم  وال

 وبعد: ،و ا آله وصحبه أمجعي ،سيدنا حممد ،رنة للعاملي

ال تتورف فيهما أوالتي ينبغي  ،يفمةشممممممممممرفهمه  رراءة متجمددة للسمممرية النبويمة ال

  ،فإن السمممرية النبوية اي ا صمممج واملرعر يف معرفة اءمة بنماء اإلسمممالم   ،الدراسممما 

ويف   ،ويف السمممياسمممة  ،بج يتى يف احلياة  ،واملنهج النبوي العام ليس يف الد وة فحسممم 

 ر للقاء ا  تعاىل. موالتحض ،ويف التزاد ،ويف العسكرة ،االرتصاد

م     أبعد    احلقفام   ،ح القرآن بأ امله وسمملوكهشممممممممرالهي    ؛فإنه املعلم الرباين

  ، ية واحلياتية شمروشامال  يف طل  ا يكام ال يرتك السرية النبوية اإلمجالية ليسمرح يمينا  

عدم صمالح السمرية النبوية كمصمدر ب ؛ربج وكتبوا يف كتبهمنادى كثري م  الفقهاء م   كام 

  ير!شمرللت

م     ؛ومغارهبا ري للجام ا  اإلسممالمية يف مشممارر ا ر بنرى اليوم التعثر الك

وذلك ليس سال خلروعها      ،ييث الفشمج يف ققيق تتمر سسمالمي متكامج يف بالداا

والتي    ،واكتفائها بام كتبه الفقهاء والعلامء يف كتبهم  ،املنهج العام النبوي يف السرية النبوية

تاركي السمممرية النبوية    ،يف فهم النصمممول القرآنية واحلديثية منهم اعتهاد  ضكانت حم

 للربكة كام كانوا يقولون!!

كمرععية لبناء ، بصميغة عديدة  واها الكتاب حماولة عديدة لقراءة السمرية النبوية

وفهمه  ،اإلسمممالم املعاو، واها جتاه جلهد كبري يف تفصممميج املنهج النبوي يف السمممرية
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دون   ، ا الواررثم سنزال اها املقصمد النبوي    ،يفةشممممممرنبوية الوفهم مرامي ا فعال ال

 .الاتالف الزمان واملكان وا يوال ،عر التاريخ سىل احلارض

 ،يوال القمديممةال بماتبمان الزم  والتماريخ وا   ،ننما ممأمورون بماتبمان املنهجس  ؛سذا  

ج وأرعح نصما   يل ،وم  انا مل أنءلق يف اها الكتاب م  النصمول الكثرية واملتتلفة

ك أما تفاصميج تل  ،ا يدا  املتواترةك تل  ، انءلقت م  السمرية اإلمجاليةوسنام ، ا نص

و هنما تتعلق  ،لتعمهر الرتعيح القماطر ؛ا ابمار ويواشممميهما الفنيمة فلسمممنما بحماعمة سليهما

ك واي تلم  ،يف اخلرب العمامبفرون تتغري بتغري الزممان واملكمان وا يوال، أمما املنهج العمام  

 فإهنا اي املرععية واملصدر.  ؛ا يدا  املتواترة

ليكون لبنة م  لبنا  بناء اإلسمالم يف نفسمه   ،فأسمأل ا  تعاىل التوفيق لكج مسملم

   سنه سمير رري . ،ويف تتمعه

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 :يفةشمرال مقدما  منهجية يف السرية النبويةالفصج ا ول: 

بمقمدمة   بدأالبد أن ن  ؛ربمج البمدء يف  د أابمار السمممرية واسمممتنبمان الدرو  منهما

ا تامد ا ابار، كام أن يف اه  واالسمتنبان  ال نتءئ يف كي  ؛منهجية معرفية لضمب  املسمار

فيام خيص املكانة املعرفية للسرية النبوية   ،وغرياماملقدمة رسالة منهجية  امة للمسلمي  

 .م  ييث توثيقها ومصداريتها

 :يفةشمرال مصدارية ا ابار التارخيية للسرية -1

ا ابممار   النبويممة كسمممممائر  لتوثيقهمما    ،التممارخييممةالسمممرية  تكون كي  فممالواعمم  

 انتهماه املنهج املعريف يف المدراسمممما  التمارخييمة، وامها املنهج  ؛معرفيما  صمممحيحما  مرععما   

خيضمممر   -مر االاتالف يف فرو ه يسممم  البايث ،املتفق  ا أصممموله  امليا  - املعريف

 :ومها ؛معرفيا   ترعيح أيدمهاااتلفوا يف  ، صلي اامي 

 .الوثائق التارخيية املتتلفة -1

فيتحول اخلرب  نمدئمه سىل   ،غ التواترالمهي  رمد يبلغون مبل  ؛اإلسمممنماد م  الرواة -2

 . ارب يقيني

بمج   ،اإلنسمممماين  يف التماريخوامها املنهج املعريف ليس فيام خيص ا يمدا  الكربى  

فهي  نمد كمج البمايثي م    ؛أمما ا يمدا  الكربى يف تمال ما  ،بما يمدا  املتفر مة  نهما

وال أيد ينكر   ،رة البلشفيةوال أيد ينكر الثو  ،فال أيد ينكر الثورة الفرنسية،  املتواترا 

واللتان مها   ،ةيالدولتي ا موية والعباسموعود أيد ينكر وال   ،يكم اإلسمالم لنندلس

  وال موسمممى، وال أيمد ينكر املسممميح ،  لمة اإلسمممالميمة يف املمدينمة املنورةامتمداد للمدوي
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،  ولك    ،عيال     عيمج  ،كمج ذلمك نقمج سلينما متواترا  ف  ،واكمها...وال دولمة الفرا نمة

 :فإن التفصيج جتاه ملنهج آار م  التوثيق واو ،ذلك النقج مل يك  تفصيليا  

 .دةسما الوثيقة التارخيية املؤك   -

 .أو ا سانيد الكثرية املشهورة -

ل  يصممممج سىل درعمة اليقي ، وال ظنيما  يكون امها التفصممميمج سل  ويف كلتما احلمالتي 

 ام التوثيق اري م  الال ارب. ولكنه يتام  يف مق ،املءلق

،  ا  ومتعبا  يف توثيق ا ابار اإلسمالمية ززي انتهجوا منهجا   ميقا  وواملسملمون رد 

واجلرح    ،م الرعالأ الو  ،فأسمممسممموا  لم ا سمممانيد  ،ص النبي  ت السممميام تلك التي  

ورد أثنى  ا منهجهم كثري   ،منهجا  متكامال  لضب  كج ا ابار النبوية ، فكانوالتعديج

ولك  ظهر منهم   ،بج الهي  كانوا يكيدون لإلسممالم  ،ري غري املسمملمي شممممممممرم  املسممت

 بعض املوارف املنصفة. 

فقد رسممواا   ،سمانيدامكج ما أارب به املسملمون    طريق أنريد انا أن ننز   وال

  ؛ولكننا نريد أن نقف  ا احلقيقة  ،(وموضممون  ،وضممعيف  ،ويسمم  ،صممحيح) :ام سىل

  -ال شك ب-واها    ،سنادس  الالاري م   او يتام     ،ا  ظنيالصحيح ولو كان ن اإلسناد  واي أ

 .  اثنانال خيتلف  ليه 

 ،اي م  املتواترا  يف املعنى  ؛السمممرية النبويممة بمما يممدا  املجملممة  : النتيجمة فم 

فل  نقف  ا  ،يعية والتعليمية لنا يف اها الكتابشممممممرولهلك سمتكون اي املرععية الت

 الفراغ التارخيي. ءومج سال بقدر احلاعة ،التفاصيج الفنية كثريا  
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 :ير النبويشمرالت يفيفة شمرالمكانة السرية  -2

السمممرية النبويمة م  املراعر الفقهيمة وال غرياما   اأن الفقهماء مل يعمدوم  ربمج  نوانما  

ن السرية  ، مر أيفة فحس شمممرا ياديث ال ا ااتاممهم    عجوا  وسنام صب ،م  ا يكام

 فلامذا فرروا بينهام؟!  ،النبوية اي عزء م  الرتا  النبوي

ولهلك ال   ، ن اإلسمالم نزل بالتدره  ؛أن أول السمرية منسموب براراا  :تهميج  

فيام   نبحث  نح ال يفيدنا انا، ف -ولو صمممح نسمممبيا  -او كالم و، تصممملح كمرعر فقهي

 وليس ا يكام التفصيلية للعبادا . ،خيص ا يكام العامة لبناء اإلسالم

والهي تدره فيه م  درعة   ،كيف نبني سسممالمنا بعيدا     املنهج الرتبوي النبوي

اج    ؟!بناء   ملاذا ال نبدأ بام بدأ رسممول ا   ؟!يتى وصممج سىل البناء الكامج ،سىل درعة

يف بدايا  وأواسمم  السممرية   ن اإلسممالم نسممخ كج ما فعله النبي  س :ن نقولم أيسممتقي

تمعمماىل:   رمولممه  چچچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ بمنمزول 

وال بالتدره يف  ،ررم ب  ا ررموال دار ا  ،نسمممت  بسمممنة يراء!! فال ؟ [٣املائدة: ]ژ ڌ

كمج ذلمك م   سلخ!    ...وال سمممنمة معماملمة املنمافقي وتمألف رلوب آاري ،  تلقي ا يكمام

 ساسيا  يف بناء اإلسالم يف املجتمعا  املتتلفة. الواع  أن يكون ركنا  أ

  ؛لمجتمر اإلسممالمي ل تليسممو ،اه  السممن  يف غري املسمملمي  نس  :يقول الفقهاء

ن يعملوا بماإلسمممالم الكماممج م  أول يوم!! فعجبما  روهنم!! كمأهنم فهموا  المهي ينبغي أ

و ا اجلمير العمج به  عج ضمممب     ،اإلسمممالم رانونا  وضمممعه الواضمممعون يف تتمر ما

لزامما   اإلبعيمدا        ،المدولمة! وغماب  نهم أن اإلسمممالم أ امل نماشممميمة بمدافر سيامين

بدون اإللزامية  ا  امل  وأ امال ، فانتسمابا    ،فالقل  او ا صمج بكج اإلسمالم  ،اخلارعية
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وام المهي    ،فكيف نلزم ضمممعماف اإليامن بما  امل ال رمدر هنما وال ريممة وال ثواب، يامنس

فيهم   نينبأن    -كد اة وبنائي لإلسمالم-ورثوا الدي     آبائهم وراثة؟! الواع   لينا 

ثم بعمد ذلمك    ،سىل يي يشمممتمدأن نقويمه يف رلوهبم    ؛ضمممعيفما    نما  وسن وعمد  ،اإليامن أوال  

 يتلقون ا يكام بسعة صدر.

فتارة يتغافج  ،ما ذكرنا   وعد ،وم  تتبر املنهج النبوي يف تربية الصمحابة أنفسمهم

كمج موعمه بحسمممم    ،وتمارة يمأمرام أمرا    ،وتمارة ينهماام بمالتعريض  ،   بعض أفعماهنم

   رابلية املكلف.

جي  أن تكون رراءتنا  اّمة شمماملة،  ؛يفةشممممممممرالسذا أردنا أن نقرأ السممرية  كام أننا  

 ،واجلمانم  السممميما   ،واجلمانم  االعتام ي  ،واجلمانم  الرتبوي  ،فنقرأ اجلمانم  العماطفي

فالسمرية   ،فنرا ي املتغريا  ،ثم نبحث    مورر السمرية يف مماننا  ،واجلان  العسمكري

 ال يف الفرون التي ال بد هنا م  مرا اة الزمان والوارر. ،منهج متكامج يف ا صول

بمج اي املرعر ا ول يف بنماء   ،اإلمجماليمة مرعر أسمممما  السمممرية النبويمة    : النتيجمة 

فالواع  أن نبدأ بام بدأ به  ،الكريمح العميل للقرآن شممممممرواي ال ،اإلسمالم يف املجتمر

الاتالف ا يوال والزمان واملكان يف  ؛سمجاال  ال تفصمميال  به وننتهي بام انتهى  ، النبي  

 التفصيال .

 :يفةشمرالنبوية ال ةالكتابا  السابقة للسري -٣

يف  والتي مجعت كج أابار     ،يفةشممممممممركثرية اي املؤلفا  يف السممرية النبوية ال

بينام كت  املحدثون   ،فحس   تلد وايد، ورديام  كان الرتكيز  ا غزواته وأ امله احلربية

كام ذكرنا -ومل تك  السممرية  ،  كقصممة اهنجرة وغرياا  ؛يف كت  احلديث بعضمما  م  سممريته
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ايل القرن احل، سىل يي  وا يكام الفقهبأياديث  احلالاو كام   ،موضمممر ااتامم  -م  ربج

بي  ،يفةشممممممرييث شمهد كتابا  كثرية للسمرية النبوية ال -ي شممممممرالقرن الوايد والع-

وسن كانت -فيهما مجيعما  جيد أهنا يف غالبهما واملتمأمج  ،الكبري واملتوسممم  والصمممغري احلجم

 أاترصاا يف اآليت:؛ ال تزال تعاين م  سشكاليا  -نقلة نو ية    الكتابا  القديمة

دون   ،ال تزال السمممري النبويمة تكتم  بمالصممميماغمة القمديممة ؛الشمممكمجم  ييمث    -1

الكتماب المهي  يكتبون السمممنمد أو عزءا    فكثري ام ،مرا ماة لزمماننما وأيوال النما  اليوم

 ،منه، وكثري ام الهي  يسمورون الرواية كام اي بألفاظها ومصمءلحا ا اخلشمنة والقديمة

يتى يضمممير القمارت يف تتبر    ،الوايمدة  وكثري ام المهي  يعمددون الروايما  يف احلمادثمة

 احلقيقة.

 ا موضمون الغزوا    -كام كانت السمري القديمة-أكثر السمري املعاوة تركز   -2

ذا ، ولك  ملامهام  مر أهنا ال تشمكج يف السمرية النبوية سال عزءا  يسمريا    ،والبءوال  احلربية

؟! الرتبية والد وة والتعليم واحلوارا  واملعاادا م    ؛غال  السمريةريا  بال هيتمون كث

 رتال وعهاد ويرب!!للنا ؛ بأنه دي  ر اإلسالم واها صو  

ا يدا  إلنزاهنا  ا وارعنا تريا    سمممردغال  السري النبوية املعاوة ال ت  -٣

بج تكون التحليال   ،  إلشممكاليا  اإلسممالمية املعاوةللنجد فيها احللول   ،اإلسممالمي

    تءرر للدرو  التي جي  أن نستفيد منها.الدون ، كلها تعود سىل ممان النبي 

فركز   ا فضمممائج   ؛س الءائفيةف  بعض السمممري النبوية املعاوة كان فيها ن    -4

 ،يب بكرفمة أبمالسمممرية النبويمة بمإثبما  اال  ييمث أحلقمت القسمممم ا كرب،  أيب بكر و مر

غدير اءبة )فيها مل يهكر ييث   ،ريض ا   نهم مجيعا    وتنقيص افي لعيل ب  أيب طال 
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،  ادثة اإلفك حل  يي  داا وبعض السمري  ،لصمالح طائفيتهله  وأوّ وبعضمهم ذكر    ،(ام

ويولت السمرية ملعركة بي   ،واروعهم    الدي   ، ائشمةالسميدة  مل  يغمز بتعرضمت  

 السنة والشيعة.

وتوسمممعمت هبما   ،كز   ا مسممممائمج فر يمةبعض السمممري النبويمة املعماوة ر  -5

ويللوا املسممممألمة فقهيما    ،كمسممممألمة المد ماء  ا م  غمدر م  العرب بمالقراء  ؛لصمممفحما 

وكأن السرية    ،دلة م  ااره السريةواستءراد طويج مر أ  ،ترعيح للمسألةمر    ،ومهابيا  

 اب فقه مهابي!!كت

-أمر   ووا ،بعض السممري النبوية املعاوة ااتمت با االر النبوية فحسمم   -6

ولو  ا  ،ولك  سظهار عان  وايد م  السمممرية النبوية ال يكفي  ،مهم عدا    -ال شمممكب

لكي تصمور يف   ؛فالبد أن تكون السمرية معروضمة كلها وبكج عوانبها  ،سمبيج التتصمص

    املؤم  وغري املؤم  اإلسالم كامال .

تصم  يف   ،يفةشممممممرنح  بحاعة سىل كتابا  عديدة يف السمرية النبوية ال:  اخلالصمة 

  ،اإلسمممالميمة يف املجتمر اإلسمممالمي يف بنماء ا ممة    بماب التعرف  ا منهجيمة النبي  

وال  تم    ،معاوةن تكون بصممياغة عديدة ، وال بد أود وة غري املسمملمي سىل اإلسممالم

النبويمة، وكمج ذلمك بعيمدا        بمج بجملمة ا  امل والتوعهما   ،بتفماصممميمج الروايما 

 الءائفية واملهابية.  
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 :يفةشمرربج البعثة النبوية الالعامل واجلزيرة العربية الفصج الثاين: 

اخلريءة السمياسمية  االطالن  ا م    البد  ،ربج اخلو  يف أيدا  السمرية النبوية

  ،للعمامل وجلزيرة العرب  ا وضممممان العماممةو،  وا مميمة والثقمافيمة ربمج بعثمة النبي حمممد  

،  ملعرفمة يكممة ا  تعماىل يف ااتيمار الزممان واملكمان  ؛ففي ذلمك ماليفما  كثرية ومهممة

اج كان  ؟ولنرى ماذا فعج اإلسمالم بالعامل ،وللمقارنة بي يال العامل ربج البعثة وبعداا

 ؟يال  ملشاكله أم ميادة فيها

 : ربيا   امليا  ويالة الرسائج الساموية  -1

 :تتومن كالتايل، ربج بعثة النبي حممد العقائد الدينية العاملية   كان

وكمانوا  ا المدي    ،كمانمت يضممممارة الصمممي   ؛ىمممممممر ا رصمممشممممممممممريف ال  -

ومل يك    ،ما عرى م  التغيري مر الزم   ليه ولعله دي  سماموي عرى ،الكونفوشميو  

 ما كت  املؤراون.  ا العامل بحس   ا (تأثري)لتلك احلضارة 

واي   ،ةكانت مملكة فار  العفمى تعتقد باملجوسمميف  ؛ر ا دنىشممممممممروأما ال  -

اخلري  ؛وكمانمت تعتقمد بماإلهني  ،ورمد تكون سمممامويمة  ،اوضمممعيمة يف أصممملهم  -غمالبما  -ديمانمة 

 وللنار فيها ردسية متميزة.  ،شمروال

والتي    ؛كانت الدولة الرومية  ؛ويف بالد الشام ومصمممر والسودان ونصف أوربا  -

 وما متتض    اها املجمر م  رانون اإليامن.  ،(1)تعتقد باملسيحية النيقية

 
م يف نيقية يف تركيا عان  مدينة بورصممة؛ ردا   ا ا سممقف ا سممكندري  ٣25 قد سممنة املسممكوين الهي    (نيقية)نسممبة ملجمر  (  1)

اآلب، فعدو  ارطوريا  وسلبو  ا سقفية وأيرروا كتبه وأسسوا فيه العقيدة الكنسية  )آريو ( الهي كان يعتقد أن االب  دون مرتبة  

 اجلديدة الثالوثية.
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والتي تعتقمد   ،هم  ا المديمانمة اإلبراايميمة املحرفمةيتغمالب  تفكمانم  ؛وأمما العرب  -

  فيه ا وثان شممممرورد ن  ،ج سليهاحلوتعفم البيت احلرام و ،ا  ىلسام تقربا   ا صنبعبادة 

كانوا ف  التءري، سىل سردامهم  ا ؛وصممج هبم االنحءان والسممتف العقيل يتىالكثرية،  

  الشممماملوسن طمار نحو    ،فمإن طمار نحو اليمي أرمدموا  ا أ امهنم  ؛  ويفلتويمأتون بءري  

م،  كانوا يسممتقسمممون با مالو  ،مورامعج أيف احليوان    يسممتشممريونوكأهنم   !أيجموا

 (هناين ريب)   ا الثاين:و ،(مرين ريب)أ  :كتبوا  ا أيداا  ،واي أصممنام بحجم كف اليد

  فيمتثلون ا مر! ،فيضعوهنا يف كيس ويسحبون أيداا ،(غفج ريب)   ا آار:و

وام الغساسنة    ؛رةممم  املتنص واوبعضهم كان ،م  امللحدي  وابعض العرب كانو

وام املنماذرة  ا  ؛ ا المديمانمة املجوسممميمة  واوبعضمممهم كمان  ، ا يمدود المدولمة الروميمة

واوفا   ويبدو أن املناذرة والغسماسمنة ا تنقوا الديانتي سمياسمة    ،يدود الدولة الفارسمية

 م  الدولتي العفيمتي. 

 . لورون اليم  قت يكم الرومان ؛مرةو رب اليم  كان أكثرام م  املتنّص 

ربة م   مممممواي فلسمفة متسم ،وبعض العرب كانوا يعتقدون بأن املالئكة بنا  ا 

  بعض الديانا  القديمة.

 رد استلهموا الديانة م  صابية العرار. ،وبعض العرب كانوا م  الصابية

مل يك  أيمد منهم   -ومعهم العرب-واملاليظ أن كمج تلمك احلضممممارا  الكربى 

 ،عتقد بالرسمماال  السمماموية كاملة، ومل يك  منهم م  يعتقد التوييد الصممايف   تعاىلي

اك ا وثان مر ا   ند  شمروس  ،و بادة اإلهني  ند فار   ،فبي  بادة الثالو   ند الروم

 .العرب
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ويف اجلزيرة    ،سال  ند ربائج اليهود يف الشمممام  ا  ير التوييد موعودشممممممممممرمل يك  ت

 ييث تعتقد اليهود بمشاهبة ا  خللقه. ،ولكنه توييد اال    التنزيه   ،العربية

  ؛احلنيفيي ممم:  ون بيسمّ  -معدودون  ا ا صابر  أفرادوام -وكان بعض العرب  

،  طريقة سبراايم     اوام الهي  رد ثبتوا  ا توييد ا  تعاىل واإليامن باليوم اآلار  

 يد ملا يد ون سليه م  العقائد اإليامنية.ث مل يتعر  هنم أيي ،وكانوا م  املساملي 

المهي   مهممةوانما البمد م  الوروف  ا نقءمة   ؛ واي أن العرب مل يكونوا م  

فقد   ،دي  دينيا  فلم يكونوا م  املضمممءه   ،يضممميقون  ا م  االفهم يف الديانة واال تقاد

التي  ؛  بتالف ديمار الروم،  كمانمت ديمار العرب مكمانما  واسمممعما  لكمج المديمانما  وا فكمار

بحسمممم  دي    ،وتمارة ال القيمدونيمة  ،فتمارة تكون القيمدونيمة  ؛كمانمت يف وان ممهابي

وبعض   ،فماجلمير كمانوا م  املجو   ،وأمما فمار  فمحمال فيهما تعمدد المديمانما ،  امللمك

 .مثال   كالصابية ؛هانال تستءير سظهار ديو ،دةالءوائف الصغرية كانت مضءه  

 :العربيةو احلالة السياسية العاملية

للعامل واجلزيرة  وانا سمنبي احلالة السمياسمية    ،ما سمبق كان يف تفصميج احلالة الدينية

 ن ا مم السمابقة يف ذلك العصمممممر كانت رائمة  ا  ؛ول  خيتلف الكالم كثريا    ،العربية

كج   ،ولهلك سمنجد الفر  املجو  والروم الكنسميي والعرب الوثنيي   ،الثقافة الدينية

الهي  تنو وا يف  قائدام   ؛اللهم سال العرب  ،منهم رامت دولته  ا االضمممءهاد الديني

وأضممعف   ،ية يف التاريخفكانوا يمرون بأضممعف أيواهنم السممياسمم ، ا املسممتوى القبيل

  ،ري شممممرر والشامل الشممممريتى صاروا يف دينهم تبعا  للمجو  يف ال  ،أدوارام الدينية

 لكنيسة يف الشامل والغرب واجلنوب. لو
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تكون الغلبة    ،مسمتمر  ن ا وا  الفارسمية والرومية  اإلمرباطوريةوكانت كج م   

  اإلمرباطوريتي جيندون لصممالح  ن مون العرب القريباتارة هنؤالء وتارة هنؤالء، بينام ك

وسن كمانمت بالد العرب ال    ،مرباطوريتي نحو اجلنوبمتمدد اإل  مقمابمج  مدم  ،المدولتي 

ييث اجلفاف واحلر الشمديد وغياب الغءاء   ،احلياة  أسمبابخللواا م    ؛يءمر فيها أيد

   واي أغا ما  ندام. ،سال ا نعام أمواهنمومل تك   ،النبايت

 ا   ا  سممياسممي ا  ال يتى وعودو  ،سممياسمميةمل يك  للعرب شممتصممية    : اخلالصممة 

وبالدام   ،راء كاليم  قت االيتالل الروميمممممفبالدام اخلضم  ،اجليوسمياسمية اخلارطة

   القريبة م  الفر  والروم مستعمرة تبعيا .

 :لة االعتام ية العاملية والعربيةاحلا

فالفر  كانت  ،  ياال  م  احلالة السياسيةمل تك  احلالة االعتام ية العاملية بأيس  

 ؛وا م  االعتام ي مسمممتت  نو ا  ما  ،ثقافتهم االعتام ية رائمة  ا ديانتهم املجوسمممية

 ؛مل يك  ا م  االعتام ي يف اءر  ،وكهلك الدولة الرومانية، بسممب  ايمنة الدولة بقوة

 .وويدة مهابها الديني ،لقوة سلءان الدولة

 ،المهي  كمانوا ربمائمج كثرية وكبرية  ؛ا مني االعتام ي كمان  نمد العربلك  التوتر 

 ألف( 100)  فكمانمت بنو تيم ويمداما متتلمك  ،الرعمال املقماتلمةومتتلمك مما متتلمك اجليو   

  ،بمدوافر تعصمممبيمة ربليمة ،  بعضبفكمانمت امه  القبمائمج تعيف  ا فتمك بعضمممهما    ،مقماتمج

فيحوهنم سىل  ،فكان املغري واملنتصمممر يأ  الرعال ويسرترهم والنساء  ،ودوافر ارتصادية

وكمان امها القمانون ليس  نمد العرب    ،قر  ليمه يمديمه م  ا نعمامتويغنم كمج مما    ،سمماء

واملتفق  ليه ضممممنا  بي كج  ،فقد كان رانون الرر او القانون العاملي السمممائد  ،ويدام
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ولك    ،رمممممميتحول لعبيد أرراء  ند املنتصمما مم، فكان أ ى الروم وفار  كج منهم  

بتالف العرب   ،الدولتي العفيمتي مل يك  جصممج بينهام القتال سال كج سممنوا  طويلة

الءرر  ا بعضمممهم  ورءر    ،المهي  كمانوا ال يتورفون    الغزو والقتمال واالسمممرترمار

شمممهر  ا حرممة القتمال يف  سال ا تقمادام ب  ،ا منيمةبعض، ومل يك  يضمممب  امه  الفو   

 عج   ؛)رع (سضافة سىل شهر    ،)حمرم وذي القعدة وذي احلجة(  ؛احلرم الثالثة املتوالية

، ومر ذلك سذا  ير سبراايم  شممممممممممرت  قاياواي م  ب  ،تأمي احلجيج سىل بيت ا  احلرام

 ،تهر ا  بااتالف املءالر ار  و أوائج الشمممهر املحرم أايف أو  نغدروكانوا يالغزو   أرادوا

يء(، ممواكها وكان يسمى )النس ،ثم يتفقون  ا تأاري الشهر احلرام بقدر ما دالوا فيه

  فكانت العرب ال قرتم روانينها فيام بينها سال رليال . 

سىل يمد جيعلوهنما  ،فقمد كمان العرب مم  جتقرون املرأة ؛بماري احليماة االعتام يمةوأمما 

وكانوا يعددون النساء  وال تر  اي أبدا ،    !ه ا كربموعة ا ب ابُن  فري  ،كاملتان تور 

ب اخلمور شمممممرومههم   ،فضمال     متتعهم باإلماء ،قون متى شماؤواويءلّ  ،ا شمممممربالع

وكج ذلك   ،وسممهرام مر الرارصمما  م  اإلماء سىل آار الليج،  التي يصممنعوهنا بأيدهيم

ام   بما نعمام  وم  ير ى  ،ييمث يعتممدون  ا الر ي فحسمممم   ،لفراغهم م  العممج

ب  شممر قبلون  ا هنم ا كج والفءبيعتهم البدوية البسيءة غري املعقدة ععلتهم يُ   ،العبيد

 والنساء. 

اوفما  م    ،بكمج رسممموة  ،أييماء  وكمانمت ربيلمة م  ربمائمج العرب تقتمج البنما  وا ّ 

ت تقتج بعض أوالداا م  الهكور  وبعض القبائج كان ،وحلور العيم  هبم  ،االسمممرترار

 اوفا  م  الفقر!!
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كمانمت ييماة المدولتي الروميمة الفمارسممميمة اعتام يما  أكثر اسمممتقرارا    : اخلالصممممة 

 ما  رف يف التاريخ.   أسوأبينام كانت يياة العرب االعتام ية م   ،وقضمرا  

 :الة االرتصادية العاملية والعربيةاحل

 .االعتام ية كانت احلياة االرتصاديةومثج احلياة 

فهام   ،ن الفمارسممميمة والروميمة يف غنى وييماة ارتصمممماديمة عيمدةالقمد كمانمت المدولتمف

 .كج ما فيهام منفم  ا طريقة النفام امللكي ،يضارتان امتدتا  لف سنة

 ،يممممممفهي موردام الرئيسمم ،بتالف العرب الهي  مل يكونوا يملكون سال ا نعام

يف   -مركز برصى-سىل الشام    ؛املا ز، وكان هنم ريلتان جتاريتانو غنام  السيام اإلبج وا

كمانوا يعرضمممون بضمممائعهم املنتجمة م   ف ،وسىل اليم  يف اجلنوب يف الشمممتماء  ،الصممميف

 م التي تعتممد يف بعض اوكمهلمك مرا م ،بمان وا عبمان والسمممم لكماجللود وا   ؛ا نعمام

ويشمممرتون ا رمشمممة   ،القمح والشمممعري  ا بعض أرايض نجديف  و  ،املنماطق  ا التمر

 وبعض لوامم البيو . 

 ؛وكانوا يتأثرون كثريا  بالقح  واجلفاف  ،ا  بي العربشممركان الفقر من  ؛وباجلملة

وكانوا أييانا  يأكلون   ،نفرا  ال تامدام  ا املرا ي الءبيعية يف البوادي وسمممفوح اجلبال

 مر شعر الدواب.واو الدم املجفف  ؛)العلهز(م  شدة اجلون 

فقمد كمان بعض العرب م     ،وال يعني مما سمممبق  مدم وعود أغنيماء بي العرب

 وكانوا يستغلون فقر النا  بإرراضهم بالربا املضا ف. ،ا ثرياء عدا  

 وأما يسممم   ليس فيها  ،تعيف يياة بدائية ،العرب ربائج فقرية  تكان  : اخلالصمة ف

   ني م  اجلون. غي
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 العرب للرسالة؟ملاذا ااتار ا  

ذام  لمكممج  يمتمبممادر  املسممممتموى االعمتمام مي    ؛سممممؤال  اممها  المعمرب يف  كممانممت  سذا 

 ملاذا ااتار ا  العرب لتكون منءلق رسالته العاملية؟ ؛واالرتصادي والسيا  املرتدي

ملما فيهم م    ؛أن ا  ااتمار العرب  :-وا  أ لم-واجلواب  ا ذلمك فيام يبمدو لنما  

 واي: ؛انا  لرسالة ا  تعاىلاخلصائص التي جتعلهم مك

  ،مرباطوريما  العفمى بتالف تلمك اإل ،ملما يف بالد العرب م  احلريمة المدينيمة -1

 وجتعج م  امللوك آهنة.  ،التي كانت تضءهد النا  دينيا  

وامها مما   ،ال سممميءرة لقوة  ا ا ارى ،فضمممال     كون العرب ربمائمج متنمايرة

 ،فلو أنه بعث يف الروم أو فار   ،أو  قائد   أفكار   شممممممرأن يشمكج ناية ما مل  ينيمك   

ريونه النماكث لكمج ما يعتقمدونمه  الهي سممم ،ملا اسمممتءمان أن يد و النما  سىل الدي  اجلديد

فإهنم ما   العربأما له أيد اوفا  م  بءف السممملءان،  سمممتج   يول  ،مجلة وتفصممميال  

فسمملءان العرب    ،ئج أارىنكاية بقبا  ،فله أن يلزم أيداا لتحميه  ،ربائج متنايرة  داموا

كام سمممبق وأن  ،خمتلفة فيام بينهابج اي عها  ربلية    ،ليس مءلقا  ومسمممتبدا  جلهة وايدة

 بينا . 

والتي ليس  ،  ا فكار اجلديدة شمممراالضءراب ا مني يساام يف ن نس ؛بمعنى آار

 ما دام اناك عها  أارى رد تؤيداا نكاية باجلهة املانعة. ،جلهة أن متنعها بالقوة

والدي  اجلديد جتاه ملثج اها    ،رفوا باحلام  واالندفان الشممديدسن العرب  ُ   -2

  ليوسر  شممممرويقوم بن ،وجتاه مل  يدافر  نه نية له ،السيام وأنه مولود يديثا    ،احلام 

  القا دة.
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فإنه يكفي لشميخ القبيلة أن   ،توسمر اإلسمالم سن النفام القبيل أكثر مسمامهة يف  -٣

ملما بنيمت  ليمه العالرمة القبليمة م  الثقمة بي   ،واي مقتنعمة بمه  ،يعتنقمه لتعتنقمه كمج القبيلمة

  . وأرعحهم  قال   والهي غالبا  ما يكون أكربام سنا  وأفضلهم نسبا   ،القبيلة وشيتها

يسمماام يف تصممديق ل      سبراايمسىل الهي يعود  ؛سن ا صممج الديني للعرب  -4

 .وتقديس البيت احلرام  امتداد لدي  سبراايم أنه فهو ال يزيد    ،د وة اإلسالم

أكثر لغا  العامل اتسما ا   ،والتي نزل هبا القرآن  ،النقية الصمافيةسن لغة العرب    -5

  ،ا كان بلغة سممموى اللغة العربية نى، وكيف سممميفهم مراد ا  تعاىل سذوبالغة يف بيان املع

  ني البالغة والتعبري واإلجيام؟!اتقر  فتف

  ،بأاالر سمممامية  -همئمر كج ما ذكرنا م  ربج م  مسممماو-العرب  اشمممتهر    -6

جما مة والكرم  الصممممدر وا ممانمة والشمممكم؛  يماففوا  ليهما م  بقمايما دي  سبراايم  

الداول  بمممممم: )واي ما تسمممى  ندام  آاراا، السمميام  -رة، واه  ا االر مممممموالنصمم

  سباب روية تسا د املجتمر  ا ربول اإلسالم.  -اجلوار(ب

نفرا  حليا م البسممميءة اخلالية م     ،سن الصمممفاء الهاني الهي تتمتر به العرب  -7

والتي كانت   ،االفا  للثقافة الفارسممية والرومية  ،هنو أررب لقبول الدي  اجلديد  ،التعقيد

  ،والتي تعقمد املشمممهمد المديني   ،برةتعج بما فكمار القمديممة والفلسمممفما  والثقمافما  الغما

بحيمث تكون المد وة اجلمديمدة للمدي  ليسممممت سال فكرة  مابرة كسممممائر ا فكمار املعهودة  

 فال يقفون  نداا بجدية. ، ندام

التي ععلت م  العرب موضمممعا  مناسمممبا  للرسمممالة    ؛وغري ذلك م  اخلصمممائص

 وا  تعاىل أ لم. ،واها م  حمض اعتهادنا ورؤيتنا ،اخلامتة
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 :الفصج الثالث: اصائص النبي حممد 

 :مقدمة يف  صمة ا نبياء

ننتقج م  اصمائص موضمر البعثة النبوية والرسمالة السماموية اخلامتة سىل اصمائص 

بمه ومبلغما     ،يمامال  امها المدي   ،يمةشممممممممممرسىل الب  ا  رسممموال    بعثمهوالمهي    ،النبي حمممد 

فإن   ،م  ربج ا  حلمج اه  الرسممالة أ  إلنسممانية مجيعا ، فال بد لرسممول ا  أن يكون مهيّ ا

أرراهنم م  امللوك  سذاملوك ا ر    النمما  مفهرا     ،بعثوا رسممملهم سىل  بعثوا أيسممم  

 اه  وأام  ، وأ لمهم بثقافة املرسمج سليهم  ،وأمكنهم سمياسمة ،وأفصمحهم كالما    ،ولبارة

 وأكثرام أمانة. النا   أصدر :ا االر

النمما  سىل  برسمممول ا   دينممه ومراد ؟! كيف بم  سممميممأمرام    ؛فكيف  يبلغهم 

ج أن يكون  ا يمالمة كماملمة م  الصممممدر  وينهماام    ا  تعماىل؟! فال بمد هنمها املرسمممم  

 فإن  ،وال تنفر احلامية الهاتية  ،واحلامية اإلهنية م  الورون يف النقائص والعيوب  ،وا مانة

ولهلك كان   ،م  امليج للدنيا  شممممممرملا يتعر  له الب ونورد يتعرضم  ،شممممممرم  البا نبياء  

ليصملحوا أن يكونوا ردوة للنا   ؛)العصممة( :تسممى  ية ااصمةسهنا نبياء مجيعا  يف  ناية  

 يف كج يشء.

صمممممة  جففهم هبمما م  الورون يف الكفر   ،هيبهمما ا   نبيممائممه  ،ملكممة سهنيممة:  والع

 يففا  ال يمنعهم م  االاتيار. ،بج البعثة وبعداار ،صغائر واوارم املروءةوالكبائر وال

بحيمث مل تعمد متيمج مءلقما  سىل   ،فهم خمتمارون، ولك  اإلممداد اإلهني طهر رلوهبم

وسال لتحول    ،هنمفعلويمما   كمج  رمدوة للنما  يفهبم لكوهنم  وكمج امه  العنمايمة  ،  النقص

 .دي النقص الصادر  نهم سىل 
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ن يبعثه ا  ربمج أ بي حمممدا   الناصمممه ا  هبا ولنمداج يف بيمان اخلصمممائص التي  

  :نبيا  

 :نسبه اجلسدي -1

فإن أيدام  ،التاريخيف ا تناؤام با نسممماب الضممماربة    ؛م  اصمممائص العرب

موعودة يف  غريواه  اصممميصمممة    ،ليتلو  ليك نسمممبه سىل عد  ا ربعي    ظهر رل 

موعودة  تزال اه  اخلصميصمة   وال ،ماهنم وال يف أي ممان بعدامال يف م  ،ا مم ا ارى

يفة وأارى أكثر  شمممممروللعرب أنسماب  ،ولك  بشمكج حمدود  سىل يومنا اها، ند العرب  

 رفت بز امتها ا االرية    ،أسممامء تارخيية برارة ىلانتسمماهبم سوذلك يعود سىل  ،فا  شممممممممر

 فهو: ؛اج مكة نسبا  م  أيس  أ واخليمرية، ورد كان النبي حممد 

واسممه   ؛واسمم  بد املءل  شميبة، اب  ااشمم  ؛ب   بد املّءل   ،ب   بد ا  ،حمّمد

ب    ،ب  مّرة ،واسمه ميد، ب  كالب  ؛يممممواسمه املغرية، اب  رص  ؛ مرو، اب   بد مناف

ب   ، اب  ازيمة ،ب  كنانة  ،رممممممب  النضمم  ،ب  مالك  ،ب  فهر ،ب  غال   ،ب  لؤّي   ،كع 

  .ب   دنان ،ب  معدّ  ،ب  نزار ،ب  مرض ،واسمه  امر ب  سليا  ؛مدركة

ومتفق  ا كامهنما ومكمانتهما    ،العربوكمج امه  ا سمممامء م  أملر ا سمممامء  نمد  

واو ال يعني   ،االعتام ية املرمورةف واملكانة  شممممممممرواها نسمم  غاية يف ال،  االعتام ية

واها  ، يف م  الفقراءشمممرالالنس     صاي العرب و  فإنه رد يكون سيدُ  ،الغنى والفقر

 بج م  نسبه. ،ردر املرء م  غنا  وفقر   نفرون سىلال يبأهنم  ؛م  اصائص العرب
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 :نسبه الرويي -2

 فهو: ،فأصوله غري  ربية ،او أول املستعربة ؛وتتمة النس  بعد  دنان

  ، ب  نابت ،ب  يشج   ،ب  يعرب ،ب  تريح ،ب  نايور  ،ب  مقوم  ،ب  أدد ، دنان

  ،ب  را و  ،ب  سماروح  ،ب  تارح، ب  نايور ،  ب  سبراايم اخلليج  ،  ب  سسمام يجا

  ،ب  متوشملخ   ،ب  المك  ،ب  نوح ،ب  سمام  ،ب  أرفتشمه  ،ب  شمالخ ،ب   يرب  ،ب  فالخا

 . شمرب  آدم أيب الب ،ب  شيث ،ب  يانف ،ب  رين  ،ب  مهليج ،ب  يرد ،ب  انوبا

وكانت   ،عد  سسام يج ب  سبراايم  ليهام السالم   ائدة سىل فأصول النبي حممد  

 م  أور كلدان بالعرار. وسبراايم  ،أم سسام يج م  العرب

فهو اب   ،ععج له نسممبا  روييا  االصمما    ،م  عهة ا ب    وانتسممابه سىل سبراايم

فكان م  أاج    ،ورد مجر النسمبي م  أ ا رتبة ،سبراايم أبو ا نبياء  ليهم السمالم مجيعا  

 ف واملكانة  ند العرب. شمرال

  :مكانة موطنه مكة املكرمة

 أبناءفا  أنه م   شمممريزيد اها النس    ،ونس   ريب  ريق  ،يفشمممرنس  رويي  

ورمد  ،فمأعمداد  مل يغمادروا مكمة م  مم  أبيهم سسمممام يمج    ،ا  احلرام  اة بيمتنمُ  ،مكمة

 ؛يتحملون مشمممقمة العيف فيهما  ،اة بيمت ا لكوهنم نمُ   ؛كمانمت العرب تعفم أامج مكمة

 .كراما  ادمة احلجيج ضيافة وس ويتنافسون يف ، عج س امراا

والكت  السمماموية املتواترة بمجملها، والفنية    ،وتقول الروايا  التارخيية الكثرية

ييث أمر    ،  تعود سىل مم  آدم  ؛-بيت ا  احلرام-ن رصممة بناء الكعبة  س  :بتفاصمميلها

ليس    ،يف واد غري ذي مرن  ،فبنمااما كام أمر  ا   ،ا  تعماىل أن يبني بيتما  لعبمادتمه يف ا ر 
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شمواك، ومر مرور ميا  السمني  ييث ال نبا  يتى ا   ،سال التالل والصمتور السموداء

ييث ا مءار الصممميفية الغزيرة  ا   ،بسمممب  ورو ها يف ترى السممميج  ؛ادمت الكعبة

أمر  ا  أن يمأامه موعتمه الثمانيمة اماعر  ويف مم  سبراايم   ،اجلبمال السممممايليمة القريبمة

امها  ونجح يف  وفعمج سبراايم    ،ويرتكهما مر ولمداما سسمممام يمج انماك  ،العربيمة سىل مكمة

واناك   ،سمممنة (90)بعد به ره ا  مالهي ر  ؛ييث ترك ولد  الوييد  ،اتبار الشمممديداال

ومكثت   ،بت منهشممممممممرف  ،فنبر املاء م  بي يدي سسممام يج  ،بقيت ااعر ترعوا رنة ا 

 ،فمأرماموا يف املكمان  ،فمأ جبهم املماء  ،م  العرب  (عرام)يتى مر هبما روم    ، نمد  أيمامما  

  أمر  ؛سمنة(  1٣)  وامداد النا  يتى صمار  مكانا   امرا  مسمكونا  وسم  الصمحراء، وبعد

فبنمااما    ، ا روا مد آدم ،ن يبني انماك الكعبمة مرة أارىوأمر  أ  ،ا  سبراايم بزيمارة مكمة

ااتبمارا     ،را   جيبما  مر ا  سبراايم أم، وانماك أوأمر النما  أن قج سليهما  ،مر سسمممام يمج

الهي ال يقدم ي  أيد  ،ا  فاسممتجاب سبراايم ا وّ  !ن يهبح ولد  بيديهأمر  أ  ،لصممدره

او   :ورال،  وأتا  عربيج بكبف  ،منر ا  السمكي م  الهبح ،بهبحه وملا امّ  ، ا يبه  

 نه نجح يف ااتبار ا  له.، وأارب  أفداء ولدك سسام يج

دالتهمما   ي سىل ي  ،املؤمني سىل  بممادة ا   جوم  ذلممك احلي صمممممار  مكممة حم

 وتغري دي  العرب مر طول الزمان والبعد    ا نبياء.  ،ا وثان

 :وا االرية االعتام يةمكانته 

ربمج البعثمة    مل يك  النبي حمممدا     ؛ومر كمج املكمانمة النسمممبيمة العربيمة والروييمة

وسيسممانه   نفرا  حلكمته وأاالره  ؛ايرتام اجلمير موضممربج كان   ،سنسممانا   اديا  يف مكة

ومسمما دة العبيد يف فك    ،ورضمماء يوائج املحتاعي   ،م  فقري ومسممكي ومبتا ؛للنا 

   .  أيت تفاصيج ذلك يف معر  احلديث    شبابهتوس..، .رراهبم
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 :الفصج الرابر: أيدا  السرية النبوية ودروسها

 ،يفةشممرنداج يف السرية النبوية ال  ؛والتمهيديةبعد ما سبق م  املقدما  املنهجية  

فمإن ا نبيماء    ،بمج ابتمداء م  مولمد عسممممد  سىل يي وفماتمه  ،ال م  ييمث مولمد بعثتمه  

متهيمدا  ملما   ؛للفمت أنفمار املجتمر  ؛والرسممممج هنم مما هنم م  العنمايمة م  يي والد م

ئدام التي ورثواا وترك كج  قا  ،سمميحملونه هنم م  د وة سىل االسممتجابة خلالق الكون

     آبائهم وأعدادام.

 :ما ربج البعثة

 :والدة النبي حممد  -1

  -ويف مكمة بمالتحمديمد -يمادثمة  فيممة يف بالد العرب  م(    570)يمد  يف  مام  

فقمد كمان ملمك اليم     ،مشمممما رام اإليامنيمةهنم  وأهنبمت    ،ماد  م  تعفيم العرب ملكمة

  :كمان رمد بنى بيتما  يف اليم  سمممام  و  ،م   مالء المدولمة الروميمة املسممميحيمة  (أبرامة)

  ،ملا سممر  نهم تقديسمهم لبيت ا  احلرام )الكعبة(   ؛ليهيلفت انتبا  العرب سل ؛يس()القلّ 

ولك  العرب مل    ،لعلمه بمدافر ديني أو ارتصممممادي  ،ود ما النما  سىل احلج سليمه بمدل الكعبمة

دامج سليمه وأفرغ فيمه غمائءمه    -وكمان يف اليم -ن أيمد العرب  سبمج    ،يسمممتجيبوا مءلقما  

وانءلق نحو   ة، فيم  ةلواصمءح  معه في   ،ومجر عيشمه  ،فج  عنون أبراة ،ايتقارا  له

وكان رد   ،سممر أاج مكة بهيتى أطراف مكة   ىلسن وصمج ، وما أالكعبة يريد أن هيدمها

 ،فتره سليه  بد املءل   ،وكان سمميد مكة ،عد النبي حممد  ، املءل   هن  أغناما  لعبد

فءلم   بمد املءلم  أن يرد سليمه    ،وأعلسممممه معمه  (أبرامة)فهمابمه    ،وكمان ذا ايبمة  فيممة

أتءلم  أغنماممك    :متعجبما    (أبرامة)فقمال    ومل يءلم  منمه أن يكف    الكعبمة!  ،أغنماممه
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والكعبمة هنما   ،ومءمالم  بحاميتهما  ،أنما رب الغنم))  :ربمك؟! فقمال  بمد املءلم   توتمدن بيم

او  وتعلق   ،وأمر أالهما أن خيرعوا منهما  ،ورمام م   نمد  ورعر سىل مكمة ،((رب او جميهما

،  ريالك   يلمه فايم  جمي ر  سن رب البيت    الامّ )) رائال :  منماعيما  ا  تعماىلبأسمممتمار الكعبمة  

  .((الكوحماهنم أبدا  حمال يغلب  صليبهم 

حماولوا هما، ف  امدم   ةالفيلم  تامتنعم  ؛أمتمارلعمدة  م  الكعبمة    (أبرامة)وملما اررتب  

يتى سذا بسممواد  فيم م    ،وأاج مكة  ا التالل يرون ما جيري  ،كثريا  ومل يفلحوا امعه

قممج يف فمهما ورعليهما احلجمارة    ،طيور سممموداء  وسذ او  ،ظنو  سمممحمابما    ،عهمة البحر

 وصاروا كا كج املهضوم!  ،يتى أالكتهم    آارام ا،هب همرتميف

 ،بيت ا ل تعفيام    بهلك  وامدادوا  ،اهنشممميمالنار يف اخلرب بي العرب ك  شممممممممممرانت

  :فيقولون  ،( ام الفيجمممم)اون أيداثهم بوصاروا يؤرّ  (، ام الفيج) ذلك العام: وسمي

  هنم كانوا أمة أمية ال تقرأ وال قس . ؛((وبعد  ام الفيج بكها ،الفيج بكهاربج  ام ))

وامديماد نماسمممهم المديني لمدي    ،ويف أثنماء اسمممتيقمار العرب  (، مام الفيمج)يف  و

ولد    (م 570/أيار/16)(، املوافق لمممم: لير ا و/رب12)  ليلة االثني يف  و  ،سبراايم  

كمان أبو   بمد ا  رمد مما     ،يتيام  م  آمنمة بنمت وام     ، ب   بمد املءلم حمممد ب   بمد ا   

 أثناء نج أمه به.

كم  ي    ؛ ولعج يف والدته يتيام  ووفاة أمه بعد ذلك و مر  سممت سممنوا  فحسمم 

 :منها ،تربوية ربانية

 .فال ج  سال   ،نشغج رلبه بمتلورال يأ -

 .يءل  ملك أبيه أو عااه أو مالهنه س :ال يقول النا أو -
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بني ريّب فأيسممم  تأديبي »: رال    غري ا ؛  ال يتمداج برتبيتمه أيدأو - اها    (1).«أد 

 الفاار وا  أ لم.بحس  

 :وما فيها م  اإلرااصا  واخلصائص ؛طفولته -2

ورد كان  ،وا تنى به  ،فكفله عد   بد املءل  سمميد مكة  ،يتيام    ولد النبي حممد  

 .لوالد   بد ا  ديشداحل  ال يك   

 :وبركته رضا ه -أ

أن يلتمسمموا املراضممر  والدام،    ،م  العرب  رمممممماحلضممأاج  كانت العادة  ند  

ويتقنوا اللسمان   ،ابتعادا  هنم    أمرا  احلوارض، ولتقوى أعسمامهم وتشمتد أ صماهبم

الرضعاء، واسرتضر له امرأة م   العريب يف مهدام، فالتمس  بد املءل  لرسول ا   

  ،وموعهما احلمار  ب   بمد العّزى   ،واي يليممة بنمت أيب ذؤيم   ،بني سمممعمد اب  بكر

 القبيلة. املكنّى بأيب كبشة، م  نفى

ت    ورأ  يليممة م  بركتمه   ذلمك    اي  لعجم ، ولنرتكهما ترويمنمه امما رصممممّ

أهنما ارعمت م  بلمداما مر موعهما واب  هنما صمممغري   ؛قمّد كمانمت  حليممة  ف  ؛مفصمممال  

رالت: وذلك يف سمنة شمهباء  ،تلتمس الرضمعاء ،يف نسموة م  بني سمعد ب  بكر ،ترضمعه

يل رمراء، معنا شمممارف    نثى احلامر(أ) رالت: فترعت  ا أتان  ،مل تبق لنا شمممييا  )رح ( 

، ومما ننمام ليلنما أمجر م  صمممبينما المهي معنما م  بكمائمه لب   ، وا  مما تبض بقءرة( نْز) لنما

ما يغهيه، ولك  كنا نرعو الغيث  (  عنز)الم  اجلون، ما يف ثديي ما يغنيه، وما يف شممارفنا 

يتى رمدمنما مكمة نلتمس الرضمممعماء، فام منما نثى احلامر(  أ)والفره، فترعمت  ا أتماين  

 
 مل أعد له تريج.  (1)
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سنمه يتيم، وذلمك أنما كنما    :فتمأبما  سذا ريمج هنما  ،حمممد ب   بمد ا امرأة سال ورمد  ر   ليهما  

عد ! فكنا فكنا نقول: يتيم! وما  سمى أن تصمنر أمه و  ،الصمبي  والدنرعو املعروف م   

فلام أمجعنما   فام بقيمت امرأة رمدممت معي سال أامه  رضممميعما  غريي،  ،نكرامه لمهلمك

 ،نءالر رلت لصممايبي: وا  سين  كر  أن أرعر م  بي صمموايبي ومل آاه رضمميعا  اال

 سمممى ا  أن جيعمج لنما    ،رمال: ال  ليمك أن تفعيل  ،وا   ذاب  سىل ذلمك اليتيم فخامهنمه

ومما نلني  ا أامه  سال أين مل أعمد غري ، رمالمت:   ،رمالمت: فمهابمت سليمه فمأامهتمه  ،فيمه بركمة

أربج  ليه ثدياي بام شممماء م    ،فلام أاهته رععت به سىل رييل، فلام وضمممعته يف يجري

ب معه أاو  يتى روي، ثم نام، وما كنا ننام معه ربج  شممممرب يتى روي، وشممممرلب ، ف

ب  شممممممممممر تلك، فإذا اي يافج، فحل  منها ما ز( )العنْورام موعي سىل شمممارفنا   ذلك،

يتى انتهينا ريا  وشمممبعا ، فبتنا بتري ليلة، رالت: يقول صمممايبي يي  ،بت معهشمممممممممرو

لقمد أامه  نسمممممة مبماركمة، رمالمت: فقلمت: وا  سين    ،أصمممبحنما: تعلمي وا  يما يليممة

فوا  لقءعمت   ،ونلتمه  ليهما معي  ،اينوركبمت أنما أتم  ، رعو ذلمك، رمالمت: ثم ارعنما

ة أيب ذؤي  يا بنبالرك  ما ال يقدر  ليه يشء م  نرام، يتى سن صممموايبي ليقل  يل: 

، أليسممت اه  أتانك التي كنت ارعت  ليها؟ فأرول  )ارفقي بنا( وجك!. أربعي  لينا

نما منماملنما م  بالد هن : با وا ! سهنما هني اي، فيقل : وا  سن هنما شممممأنما ، رمالمت: ثم رمدم

ومما أ لم أرضممما  م  أر  ا  أعمدب منهما، فكمانمت غنمي تروح  ا يي    ،بني سمممعمد

ب، وما جل  سنسمان رءرة لب ، وال جيداا يف شممممممرردمنا به معنا شمبا ا  لبنا ، فنحل  ون

رح مممميتى كان احلارضون م  رومنا يقولون لر ياهنم: ويلكم ا يوا ييث يس  ،رضن

ي ، فرتوح أغنامهم عيا ا  ما تبض بقءرة لب ، وتروح غنمي شمممبا ا   را ي بنت أيب ذؤ

وكان يشمم   ،يتى مضممت سممنتا  وفصمملته ،لبنا ، فلم نزل نتعرف م  ا  الزيادة واخلري
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شممبابا  ال يشممبه الغلامن، فلم يبلغ سممنتيه يتى كان غالما  عفرا ، رالت: فقدمنا به  ا أمه  

نرى م  بركتمه، فكلمنما أممه ورلمت هنما: لو تركمت ونح  أيرل  ا مكثمه فينما، ملما كنّما  

ابني  نمدي يتى يغلظ، فمإين أاشمممى  ليمه وبماء مكمة، رمالمت: فلم نزل هبما يتى ردتمه 

 (1)معنا.

  ،سرااصما  ملا سميأيت م  شمأن اها الءفج الرضمير   اكلهاه  ا يدا   لقد كان 

توارثتمه الثقمافا  العماملية  واها ما   ،فإن تلمك العنماية اإلهنيمة لتمدل يتام   ا يشء مسمممتقبيل

فيتورر احلكامء    ،فكثري ام المهي  يرون يف طفولتهم متيزا  مما  ،م  االل جتمارهبما واربا ما

واو   ،وكانت العرب رد اشممتهر  بالفراسممة ،أن يكون هنؤالء شممأنا   فيام  يف املسممتقبج

 ،  لشمتص مايقوم  ا التورر املسمتقبيل م  ربج املتفر   ،ي وابي يف آن وايد لم جتريب

فمإن   موعهما،يليممة وت  مما رمالم  تولمهلمك رمالم  ،بام سممميكون  ليمه يف املسمممتقبمج م  اري

ال اخلري م   وليس س  ،يمدل  ا يشء مما  ، ليهم فجمأةارتبمان مما رأوا م  اريا  ابءمت  

 وراء اها الرضير.

 :الباديةفوائد يياته يف 

فقوي    ،(2)يتى السمنة الرابعة أو اخلامسمة ،يف بني سمعد واكها بقي رسمول ا  

وكج ذلك يسماام يف  ،وصمتبها وابتعد    ضمجيج مكة وأسموارها،بغهاء البادية  عسممه

   وبناء نفسه الصافية. ،بناء شتصيته اهنادئة

 

 
 .(164-1/162: )اب  اشام(  1)

 . ( 1/165،164: )اها ما ذا  سليه  امة أاج السري، ويقتيض سيار رواية اب  سسحار أنه ورر يف السنة الثالثة، انفر اب  اشام( 2)
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 :وفاة أمه -ب

زيارة لأاهته أمه معها ف  ،سممنوا  السممت اد حممد ب   بد ا  سىل مكة بعد ررابة  

ويف طريق   ،فأرامت  ندام شهرا    ،ومعها أم أيم   ،أاواله بني  دي ب  النجار يف يثرب

يتيم   واكها أصممبح رسممول ا   ،ا، فدفنت فيه(ا بواءمنءقة ) ود ا أدركها املو  ب

 .فق  واو اب  ست سني  ،ا ب وا م

ى سممنتي  ند عّد   بد  ممممممورامت أم أيم  بحضممانته والعناية به بعد أمه، وأمضمم

 يويص به. فكان  ،الهي ر ا  وأيبه وأشفق  ليه ،املءل  ب  ااشم

 :ااتامم عد  وتفرسه به

كان يوضممر لعبد املءل  فرا  يف ظج الكعبة، فكان بنو  جيلسممون يول فراشممه  

يأيت حمممد ب   بمد ا  ذلك يتى خيره سليمه، ال جيلس  ليمه أيد م  بنيمه سعالال  له، فكمان 

يتى جيلس  ليمه، فيمأامه  أ امممه ليؤارو   نمه، فيقول  بمد املءلم  سذا    ،واو غالم عفر

ثم جيلس معه  ا فراشمه، ويمسمح  ،فوا  سن له لشمأنا   ،رأى ذلك منهم: د وا ابني اها

 (1)ويرس  ما يرا  يصنر. ،ظهر  بيد  

 :وفاة عد  -ه

رأى ربمج وفماتمه أنمه يعهمد كمان  مما  عمد   بمد املءلم  أيضمممما ، و  ؛وملما بلغ الثمامنمة

صمار رسمول ا  االيا  م   ءف ا ب  ف ،-هشمقيق أبي-يفيد  سىل  مه أيب طال  بكفالة 

  وينان ا م ور اية اجلّد.

 
 .1/168( اب  اشام  1)
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 .يبكي الف  ير  بد املءل  يوميه رالت أم أيم : رأيُت رسول ا  

 :تربية ا  لقلبه

ال ينفمك ينقءر    رلبمه فمإن ،  تربيمة ا  تعماىل للنبي حمممد كمانمت  سنمك ترى كيف 

وملا   ،تعلق بأمه ماتت اتركته وملالتي ي  مرضمممعته أ اومل ،  اأب فهو مل ير  ؛حمبة ا ضمممداد

المهي أمر  ا  بمهبح   ،بيمه سبراايم نمه اب  أ  ؛كمج ذلمك  ،مما  فبكى  ليمه  ي  جلمد  

 ،سذ ال ينبغي لننبيماء أن يكون هنم تعلق سال بما   ،ليتره منمه تعلقمه بمه ؛ولمد  سسمممام يمج

 الهي  ايأام حلمج الرسالة الساموية. ؛وكج اها م  تربية ا  لننبياء والرسج

 :وا تقاد  بنبوته ،كفالة  مه أيب طال  -د

ورمد صممممار  لمه م ماممة مكمة   ،بيمت  ممه أيب طمالم   ىلانتقمج حمممد ب   بمد ا  س

طال   ا  هد أبيه بر اية اب     أبوفية بعد أبيه  بد املءل ، ورد كان  شممممممروالالرويية  

،  ممما د ما أوالد  للغرية منمه   ،وجبمه يبما  مجما     ،يؤثر   ا أوالدوكمان    ، بمد ا  فر ما    أايمه

  ،يتتاطفون الءعام فيجلسممون  ،أول النهار  طعامهمكان أبو طال  يقرب سىل الصممبيان  ف

  زل له طعامه  ا يدة.  ،ذلكفلام رأى  مه ، يكّف يد  وحممد ب   بد ا  

؛  ءشمما  عو ا  وال   -صممغريا  وال كبريا  -شممكا    ورالت أم أيم : ما رأيت النبي  

ُ   ليه الغداء فيقول: شمركان يغدو في  .«أنا شبعان ،ال أريد »ب م  ممزم، فأ ر 

النبي حمممدا   ال يزايم ا طفمال م  أررانمه  ا   ،ا  م  طفولتمهيييم      لقمد كمان 

 كج ذلك  ناية سهنية به.، وأدهباا دب دليج  ا مكاوة نفسه وطهار ا ويف اها  ،الءعام

رالت رريف: يا أبا طال ! فمرة    ؛ بد ا  بربكته يف مكة كلهاورد اشتهر حممد ب   

كمأنمه    ؛فهلم فماسمممتسمممق، فتره أبو طمالم  ومعمه غالم  ،أرح  الوادي وأعمدب العيمال
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فأاه  أبو طال  فألصمممق ظهر    ،يوله أغيلمة  ،شممممس دع  جتلت  نه سمممحابة رثامء

، فأربج السمحاب م  اهنا  )سمحاب(  وما يف السمامء رز ة  ،والذ بإصمبعه الغالم ،بالكعبة

وسىل اها أشمممار   ،وأاضممم  النادي والبادي  ،وأغدر واغدودر وانفجر الوادي ،واهنا

 أبو طال  يي رال:

بموعمهممه  المغمامم  يسممممتسممممقمى   وأبميمض 

 

لمنرامممجثم    الميمتمماممى  صمممممممة   ( 1) امل 

نفرا  ملما يرون لمه م  مكمانمة روييمة   ؛فكمان سمممببما  يءلم  أامج مكمة م  ا  بمه الغيمث 

 ظاارة. 

  ؛وسنام صممماليما  كام كمان  ليمه أعمداد    ،نبوةأهنما  مل يك  أيمد م  أامج مكمة يتورر  

ولكنهم كانوا يرون فيه تلك الزيادة الواضمحة يف   ،الهي  اشمتهروا بأاالرهم وصماليهم

 الربكة.

 :سفر  سىل الشام

بريلمة ك ملما يصممممج يينام سممممافر بمه  وذلم  ،أمما أبو طمالم  فقمد كمان يرى فيمه النبوة

  ،رى ممم، يتى وصج سىل بص(2)ة سنة  شمممراثنتي   بلغ رسول ا    يينام  ،الشام ىلجتارية س

 ،(بحريا)وكان يف اها البلد راا   رف بمم  ،وكانت يف ذلك الورت قت يكم الرومان

وكان ال خيره   ،اره سليهم وأكرمهم بالضممميافة ،فلام نزل الرك   ،(عرعيس)واسممممه 

بصمممفتمه، فقمال أبو طمالم : ومما  لممك بمهلمك؟    و رف رسمممول ا    ،سليهم ربمج ذلمك

وال  ،مل يبق يجر وال شممجر سال وار سمماعدا    ،فتم م  العقبةشممممممممرفقال: سنكم يي أ

 
 الث امل: امللجأ والغيا .  (1)

 .(7ل   :تلقيح فهوم أاج ا ثر)( راله اب  اجلومي يف 2)



31 

 

التفاية، وسنا روف كتفه مثج  ممممموسين أ رفه بتاتم النبوة يف أسمفج غضم  ،تسمجد سال لنبي

 ليه م  اليهود،   اوفا    ،نجد  يف كتبنا، وسمممأل أبا طال  أن يرد  وال يقدم به سىل الشمممام

 (1).فبعثه  مه مر بعض غلامنه سىل مكة

 ؟(بحريا)م  او 

م     ؛ أيم  الرابان الهي  فروا م  اخلالفا  املسمميحية املسمميحية  (بحريا)وكان  

وك  ا الكهنمة وا سممممارفمة والرابمان اإليامن  ال سممميام بعمدمما فر  املل ،فت  املسممميحيمة

يعتزلون النما     ،ففر كثري م  الرابمان سىل البوادي  ،وألزموام برتك التوييمد  ،النيقماوي

المهي    ؛ويعبمدون ا  ويمد ، وكمانوا رمد توارثوا كثريا  م  البشممممائر بقمدوم )البريوكليمت(

سال   ومل جيالسمممه النبي حممد  ،وتعري  الكلمة )ا كثر ندا (به املسممميح   شممممممممممرب

 .لسا ا  أو يوم وايد

رمد عماء بكمج امه  العلوم    ا  حمممدن  س  :ورمد رمال م  رمال م  املنكري  لنبوة حمممد

اد ى  وذام  هبما سىل مكمة   (، ثمبحريا)ورصمممص القرآن وموا فمه وأابمار  م  الراام   

  ،   الوارر   نفرا  لسمممهاعته وبعد   ،ن جياب  نهبوة!! ولعج اها الكالم ال يسمممتحق أالن

وملاذا سممكت  نها النبي    ؟ويد و سليها  ،ملاذا مل يفهراا او ؟يف يوم وايدسمميأاه  كيف 

  التي مل يسمممق ،د ماءا سمممنمة ليترب  نهما فيام بعمد؟!  جبما  م  مثمج امه  اال(  ٣8)  حمممد

 سال أواامه واياله التارخيي. ،أي دليجمد يها 

 

 

 
  (.18٣-1/180)  :( اب  اشام1)
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 :ر يه الغنم -ام

 فعمج يف ،رام ليعمج ، بد ا  بثقله  ا  مه أيب طال وملا شممعر الءفج حممد ب  

الغنم، رغبمة  منمه يف معماونمة  ممه أيب طمالم ، فكمان ير ى الغنم  امج مكمة  ا   ر ي

نعم،  »وكنت تر ى الغنم يا رسمول ا ؟ رال: وملا سميج بعد النبوة؛  ، )مال رليج(  رراري 

 .«وما م  نبي سال ورد ر ااا

 :الرتبوية السلوكية يف فوائد ر ي الغنم

 ،فتنمي املاليفة  ،ر اية الغنم تريب يف النفس اهندوء والسكينة واملراربة للمر يي 

 وينفر يف ملكو  ا  تعاىل. ،ييث يصفو الفكر ،فضال     اخللوة احلاصلة يف الربية

 اج كان النبي حممدا  يف طفولته مصابا  بمر  التويد؟

 ،يف طفولتمهحمرومما   سن النبي حمممدا  كمان    :املنكري  للبعثمة النبويمةرمد يقول رمائمج م  

 .فيه يشء م  مر  التويد ،فكان غري ا طفال ،قد نفسيةفنشأ  نفسه  ا  ُ 

يء مما كان أاج  مممممم ما مهمت بشمم »: رال رسمممول ا    :واجلواب يف النص التايل

ثم ما مهمت به يتى أكرمني  اجلاالية يعملون غري مرتي، كج ذلك جول ا  بيني وبينه،  

صمم  ر  يل غنمي  مممممم برسممالته، رلت ليلة للغالم الهي ير ى معي الغنم بأ ا مكة: لو أب

يتى أداج مكة وأسمممر هبا كام يسمممر الشممباب! فقال: أفعج، فترعت يتى سذا كنت  

 ند أول دار بمكة سممعت  زفا ، فقلت: ما اها؟ فقالوا:  ر  فالن بفالنة، فجلسمت  

فعد  سىل صمايبي  ،  ا   ا أذين فمت، فام أيقفني سالّ ير الشممس رب  ممممم فضم ،  أسممر 
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فسمممألني، فمأاربتمه، ثم رلمت ليلمة أارى مثمج ذلمك، ودالمت بمكمة فمأصمممابني مثمج أول  

 (1).«ليلة... ثم ما مهمت بسوء

ولك  ا  تعماىل كمان يربيمه   ،فلم يك  النبي حمممد خيتلف    ا طفمال ومما جبون

ف  فيها كشمم  ؛فإن مثج اه  احلفال   ،نيا  سممانا  صممافيا  نقيا  رباجتعج منه سن  ،تربية ااصممة

ا  به ئ  فكانت ال تتناسمم  مر ما هيي  ،ب اخلمورشممممممممرو  ،وسثارة الشممهوا   ،العورا 

 م  الكامال  الرويية. النبي 

 :شبابه

 :اشتهار  بمكارم ا االر -1

بمحاسمم  اشممتهر الشمماب حممد ب   بد ا   ؛بداية شممبابه وانءالره يف تتمعهويف 

  فقمد  ،تمارة أارى  وبما مي   ،فتواتر  ا ابمار أنمه كمان يمد ى بمالصممممادر تمارة  ،أاالرمه

وبقيمت  ،ببير ربمج أن يبعمث رمال: بمايعمت النبّي    احلمسممماء    بمد ا  ب  أيب روي 

 فو دته أن آتيه هبا يف مكان، فنسممميت، ثم ذكر  بعد ثال ، فجيت فإذا او    ،له بقية

وسممميمأيت يف  ،(2)  «أنما اهنما منمه ثال  أنتفرك   ،يما فتى لقمد شمممققمت  يل»فقمال:   ،يف مكمانمه

 أهنم أرروا بأهنم ما شهدوا  ليه كهبا  ر . ؛بعد د وته رومه سريته  

 : مله بالتجارة خلدجية -2

ب  ورد سممعت به ادجية بنت اويلد  ،النبي حممد بالصمدر وا مانةوملا اشمتهر  

كمانمت تر ماام   ،وهنما منمه أوالد  ،أرملمة مما  موعهما أبو امالمة التميميكمانمت  ، وأسممممد

 
 .(2/287) :وضعفه اب  كثري يف البداية والنهاية  ،صححه احلاكم والهابيقد  ف  ،ااتلفوا بصحة اها احلديث(  1) 

 (، باب: يف العدة.4996ررم: ) أبو داود(  2)
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اف العرب رد تقدموا  شمريفة ذا  مال وعا ، وكان أشمروتربيهم، وكانت ادجية امرأة  

 كانتهم وغناام.فكانت تعر   نهم رغم م ،خلءوبتها بعد مو  أيب االة

ويبدو أهنا كانت تعاين م  رلة   ،وكانت تضمممارب بتجار ا مر أشمممتال خمتلفي 

  ،فأراد  م  حممد ب   بد ا  أن يشاركها التجارة مضاربة   ،ا مانة أو الصدر يف العمج

رة، فرأى  ممممموأرسملت معه غالمها ميسم  فأرسملته يف جتار ا، ،-عهد  مقابج ماهنا  :أي-

مثال التاعر الصادر ا مي، ورأى م   ناية ا  به أمرا   جبا ، أنعم ا   ليه رة فيه  ممميس

رة ادجية بأاالر  مممممممفأكثر  ليه الربح واخلري، و اد بتجارة وافرة رابحة، وأارب ميسممم

سليمه  اعتهمد   فم،  فمأيبتمه  االرمه ومهتمه وصممممدرمه وبركتمهوشمممامئلمه،  ب   بمد ا   حمممد  

فقمالمت: يما حمممد مما يمنعمك أن قركمه لمهلمك،  منيمة فمأرسممملمت سليمه نفيسممممة بنمت    ،تءبمه

فقمالمت: فمإن كفيمت ذلمك ود يمت سىل .  «مما بيمدي مما أتزوه بمه!»:  تتزوه؟ فقمال حمممد

رالت: ادجية. رال:   «فم  اي؟ »ف والكفاءة؟ أال جتي ؟ رال: شممممممممراجلامل واملال وال

ّ  «وم  يل بمهلمك؟ »   ،وتم الزواه فمأارب  امدجيمة اخلرب   ،«فمأنما أفعمج»رمال:    ،رمالمت:  يل 

فقمد توىل مواعهما  مهما   ؛أمما امدجيمة  ، ممه أبو طمالم   كمان المهي توىل مواه النبي  

  مرو ب  أسد.

واو  مر متمأار عمدا  بحسمممم    ،سمممنمة  (25)يينهما    وكمان  مر النبي حمممد  

وكان سب   زوفه   ،سنة(  15-12)  يتزوعون  ند بلوغهم  كانوا  الهي   ، ادا  العرب

ملما فيهما م     ؛فكلفمة الزواه  نمد العرب كبرية عمدا    ،مما يف يمد  رلمة    ؛كام ذكر   الزواه  

 الوالئم الضتمة واملهور املرتفعة.

ومل   ،سمنة( 15)فكانت تكرب  بممممم ،سمنة أو نحواا(  40يينها ) وكان  مر ادجية

غم م  أن التعدد يف الر ا   ،سمنة(  25)ورد  ا  معها  ،يتزوه  ليها أيدا  يتى ماتت
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  مل يعمدد النسممماء، وامها سن دل أيمد  ولعلمه ال يوعمد يف العرب ،مممانمه كمان أمرا   ماديما  عمدا  

  كهلك  ولو كان  ،مل يك  رعج شممهوة وعنس أن النبي حممدا   فإنه يدل  ا    ا يشء،

ولو كان رعج عنس ، واي يف هناية سمم  شممباهبا  ،( سممنة15تكرب  بمممممم) أرملةملا تزوه ب

ولكنمه مل    ،بعمائمدا  التجمارة وبامهنما أيضممما   ،لكمان  مدد م  النسممماء بعمدمما قول سىل الغنى

 بعيدا     النهمة اجلنسية.  ،يك  مهه سال االستقرار العائيل والسكينة

 (سمممودة بنت ممعة) :بعجوم اسممممها بعداا تزوه ، فقدفلم يتزوه سال بعد مو ا

بدأ يتزوه النسممماء    -( سمممنمة51وكان  مر  )-وبعمد مو  ادجية بسمممنمة   ،لرتيب أطفماله

وسمميأيت سممب    ،واللوايت مل يك   ا يالة يسممنة م  مال أو مجال  ؛ا رامج واملءلقا 

فقد كان لكج مواه رصممة يف يج سشممكال أو يصممول اري   ،مواعه م  كج وايدة منه 

  لصالح الد وة اإلسالمية. 

سوى   ،ادجية وكج أوالد  م   ،رب أ ة    ب   بد ا  واكها صار النبي حممد

 ،ورريمة، وأم كلثوم  ،مينم و  ،القماسمممم)  امدجيمة  لمه  لمد فو،  م  مماريمة القبءيمةسبراايم  

ورد ما  الهكور يف س     ،الءي  والءاارممم: يلق  ب، وكان  بد ا  (و بد ا  ،وفاطمة

فمالنبي    ،ليال تكون الوراثمة بعمد  للملمك  ؛فقمد شمممماء ا  أال يعيف للنبي ذكر  ،الرضممممان

   . ليهم السالم مجيعا    وليس ملكا  نبيا  كام كان أنبياء بني س ائيج  ،حممد ليس سال  بدا  نبيا  

 :ربيج البعثة

 :بناء الكعبة -1

 رفت رريف ذكاء  وفءنته يف  ،ا ربعي سممم   ه  غبلوو   الفرتة ما بي مواعهيف 

ن طوفانا  أصاب البيت احلرام فهدمه،  ، ويصج ذا  مرة أسعيه سىل اإلصالح واملعروف



36 

 

رؤسمممماء رريف ويكامؤاما يبنون البيمت م    غمداوذلمك ربمج البعثمة بنحو سس سمممني، ف

عمه م  البيمت تنمام وا، كمجي يريمد أن عمديمد، فلام أرادوا وضمممر احلجر ا سمممود يف موضممم

يتى أوشمكوا أن تشمتبك أيدهيم  ،ف نج احلجر سىل مكانه، واشمتد عداهنمشممممممرجفى ب

، ثم اتفقوا  ا أن جكموا يف أمرام أول دااج  ليهم م   يف وسممم  الكعبة وسممميوفهم

امها ا مي    :وصممممايوااو أول المداالي، فريض القوم   فكمان حمممد    ،بماب املسمممجمد

 . ارضين

ثم  ،ثوبه شمممرنبوبسمممر ة ونبااة فائقة  سب  نزا هم، رامملا  رف   ثم سن النبي  

فأمسمممك كج وايد منهم بءرف الثوب، ثم رفر رسمممول   ،د ا الز امء ا ربعة املتتلفي 

فجعله يف الثوب، ثم سممار القوم به سىل رك   ،يف بيديه الءاارتي شممممممممراحلجر ال ا  

مرة أارى فجعله يف موضمعه م  البيت احلرام.    البيت احلرام، ييث نله رسمول ا   

 يربا  كانت وشيكة الورون. رسول ا   نهم وبهلك دفر 

 :ة قيدته احلنيفي -2

بمج كمان شممممديمد الكر    ،مر روممه الشمممعمائر الوثنيمة ر   مل يشمممهمد النبي حمممد  

المهي     ؛فكمان  ا ممهام  احلنفماء  ،ار روممهيمايرتامما  الات  ،دون أن يتعر  هنما  ،لنوثمان

يج ربج اإلسممالم بالال  والعّزى، فقد كانوا امتددا  لدي  سبراايم   ال  »   :فقال   ؛سممُ

 .«تسألني بيشء م  اه  ا صنام، مل أكر  شييا  أكثر م  كراي هنا

كانوا ال فقد   ؛ ادة بعض يكامء العرب ، واير ب اخلمر  شممممممممممرنه  ومل ينقج أ

فكمان بيتمه بيمت امدوء   ،، وكمهلمك كمانمت امدجيمة ثراما يف ذاماب العقمج  ؛بوهنماشممممممممممري

 .وسكينة وأاالر وآداب
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 :ووفائه بعض أاالره -٣

ذا  يوم واو يتجر يف مال ادجية، فشمكت سليه  السمعدية  ر  سليه يليمة ممممميضم

فكلم هنما امدجيمة، فمنحتهما بعريا  وأربعي   ،شممممدة العيف يف البماديمةيماهنما ومما تالريمه م   

 ورّد ا مكرمة سىل أالها. ،شاة

أمي  » يقول:  واو    ،فلام دالت  ليه رام هنا ،فأذن هنا  ،واسممتأذنت  ليه مرة أارى

ثم بسم  هنا رداء  وأعلسمها  ليه، ثم ععج يالطفها، فمس صمدراا مسما  رفيقا ،   ،«أمي 

 فقىض هنا ما أراد .  ،هاثم سأهنا    ياعت

 .«أم أيم  أمي بعد أمي»يقول: ف ؛مربيته أم أيم يهكر   وكان رسول ا 

 :التحول الرويي -4

سىل وأاله هب حممد ب   بد ا  م  بيته يصممج أن ُع السممابعة والثالثي  ويف سمم  

فيمكمث فيمه الليمايل ذوا    ،ررب مكمةيف رأ  عبمج ىل غار سفكمان يها    ،ي  اخللوا 

وكمانمت امدجية    ،ونفورا  م  النما  ،سربماال  رلبيما  وشمممورما  سليمه  ،يتعبمد فيهما ا  تعماىل  ،العمدد

وكان ال يأكج سال رليال    ،ابشممممرفكانت ترسج سليه م  يزود  بالءعام وال ،اري معي له

  ،وبقي  ا امه  احلمالمة ثال  سمممنوا    ،سيمدى املرا  شمممهرا  كمامال  يتى مكمث    ،عمدا  

م     ؛امافتتحقق كام رآ،  (1)فكمان يرى الرؤيما كفلق الصمممبح    ،كمان آاراما أكثراما صمممفماءو

   .شدة صفاء نفسه

 
فكان ال  ،م  الويي الرؤيا الصممادرة ا: أن أول ما بدت به رسممول ا  ريض ا   نهوتروي السمميدة  ائشممة    :روى البتاري(  1) 

 ،يرى رؤيما سال عماء  مثمج فلق الصمممبح، ثم ُيبم   سليمه اخلالء، فكمان خيلو بغمار يراء فيتحنم ث فيمه )واو التعبمد( الليمايل ذوا  العمدد

   يتى عاء  احلق واو يف غار يراء.  ،أاله ويرتدد لهلك، ثم يرعر سىل ادجية فيتزود ملثلها ربج أن ينزل سىل 

 .« الرؤيا الصادرة عزء م  ستة وأربعي عزءا  م  النبوة»يقول:   وكان النبّي وروى البتاري:  
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سين  » :  رال رسمممول ا  فقد  يسممممر اجلامدا  تتكلم،    ،وكان م  شمممدة صمممفائه

فتمأممج    ،«  رف يجرا  يف مكمة مما مرر   ليمه سال رمال: السمممالم  ليمك يما رسمممول ا 

 .احلالة الرويية النقية التي وصلت سليها رويه ونفسه 

 :غرائ  غار يراء

فقد كان كثري م  العرب   ،ن يعرتضموا  ا فعلهمل يك   اج مكة أ  ،ويف كج ذلك

والمهي يسممممى يف -العممج  ، فهمها     ا دي  سبراايمقنثما  وتعبمدا     ،جبون اخللوا 

وفيهم م  أامج ا ديمان م  اليهود    ،ليس غريبما   ا العرب  -التوعمه الصمممويفمامننما:  

 فرارا  م  الفت  املسيحية. ،الهي  كانوا يف ذلك الزمان رابانا  يف صوامعهم ؛والنصارى

سمممقفه  م(، و  ٣)ال يبلغ   ،غارا  صمممغريا  عدا    -ورد مرته كثريا  -لقد كان غار يراء 

  ،واو يف رأ  اجلبمج   ،وطريقمه و رة  ،يءمج  ا مكمة بحيمث ترى الكعبمة منمه  ،تفضمن

ويكثر انماك    ،وأمماممه فسمممحمة  ،مكون م  صمممترتي  فيمتي شمممكلتما قتهام جتويفما  

وتعيف ربائج م  القردة يف اه  السلسة    ،م  العقارب بج وا فا ي  ؛ا  املؤذيةشمممراحل

وال   ،ويف عدا  فهناك اجللو  م  ،سوداء  ا  صتور  ، بجبالرغم م  كوهنا عرداء  ،اجلبلية

فال   الوعه،يد أمام  النر رؤية مترد   اناك  الفالمشمممدة  و  ،فيمه ليال    يمك   يد أن يمكمث

ملما   ،كمان يف يمالمة روييمة  ماليمة عمدا    م  أي  يمأيت اخلءر، فلوال أن النبي حمممدا     تعلم

ايتقر نفسه و بادته وعهد     ،ولهلك م  مار غار يراء،  استءان البقاء فيه سا ة وايدة

 .ملا يرى م   فيم واءر احلالة التي كان  ليها النبي  ؛الد وي
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 ملاذا اخللوة مر ا ؟

  وكان موسمممى  ،كان ج  اخللوا    نجمد أن املسممميح  ؛وبقراءة تاريخ ا نبيماء

 وم  ربله داوود ،يوما    (40)يف الءور   رد اال    كان له الوة أسمبو ية وأارى

فكمج ا نبيماء كمانوا  ا   ،  وم  ربلهم سبراايم  ،  وكمهلمك سمممليامن  ،شمممهريمة

 عج أن تتحمج لقاء مالك الويي    ؛تصمممفي رلوهبم ربمج نزول الويي  ليهم ،الوا 

ى  ى  ائ  ژ   ن سبراايم: ا لسممما  رمال تعماىل ؛ذلمك املتلور النوراين العفيم  ،عربيمج

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ژ :    مريم، ورال  [99الصمافا : ]  ژائ    ەئ  ەئ  وئ  

ے  ۓ  ۓ  ژ  :  موسمممى، ورال  [17مريم:  ] ژڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  

  .[14٣ا  راف: ]ژ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

أن بم  ،المد وة سىل ا واكمها م  املفرت  أن تكون بمدايمة م  يريمد وراثمة ا نبيماء يف  

 ،هاوتره ي  الدنيا من ،تصممفو فيها رلوهبم م  الشمموائ  ،كون هنم الوا  متقءعةت

جتعلهم يتحملون الضمممغون    ،ليكون يف كمج ذلمك طمارمة روييمة  ؛وتزيمد القلم  تعلقما  بما 

   ونو ا . وما أكثراا كام   ،التي يتعر  هنا الد اة يف مسري م الد وية

وأنتم   ،ملماذا مل يمدامج النبي حمممدا  أصمممحمابمه يف غمار يراء  :ل أيمدامءرمد يتسمممماو

 سهنا سنته؟  :تقولون

كام سممميممأيت يف   ؛أنممه رممد تم سدامماهنم اخللوة يف دار ا ررم ب  ا ررم  :واجلواب

فة الغار اي رفر وظيفإن  ،يغني    الغار النبي  وعود  موضمممعه، اها فضمممال     أن  

وملا  ،ملا يشممماادون م  معجزاته ؛اي ذروة اإليامن وصمممحبة النبي   ،مسمممتوى اإليامن

 م  رويانيته.به يشعرون  
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 :نزول الويي

رمد بلغ ا ربعي م     ، كمان حمممد  (م  610)  ويف ليلمة م  ليمايل رمضممممان سمممنمة

سذ    ، مر ، وبينام او يتعبد  ا  ادته يف غار يراء، وبينام السمممكون والفالم يلف املكان

وجيهبه   ،يمسممكه م  ثيابه  ند صممدر  بشممدة ،يرعج نوراين بي السممامء وا ر   أيتفاع

ء ني يتى ظننمت أنمه املو ،  فيقول النبي    ،ررأ ا» (1)  سليمه واو يقول: غ  : مما أررأ؟! رمال: ف 

ثم أرسلني، فقال: اررأ! رلت: ما أررأ؟! رال: فغء ني يتى ظننت أنه املو ، ثم أرسلني  

فقال: اررأ! رلت: ما أررأ؟! رال: فغء ني يتى ظننت أنه املو ، ثم أرسملني فقال: اررأ!  

چ  ژ   : رلمت: ماذا أررأ؟ ما أرول ذلك سال افتداء  منمه أن يعود يل بمثمج ما صمممنر يب، فقمال 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  

صم [5  – 1]العلق:   ژک   گ  گ   فترعت، يّتى سذا    ، وفؤادي يرعف  ،رف ممممم ، فقرأ ا ثم ان

السممامء يقول: يا حممد، أنت رسممول ا  وأنا    كنت يف وسمم  اجلبج، سمممعت صمموتا  م 

فرفعت رأ  سىل السمامء أنفر، فإذا عربيج يف صمورة رعج صماف ردميه  »رال:   «عربيج

فورفت أنفر سليه فام  »رال:   ،«عربيجيف أفق السممامء يقول: يا حممد، أنت رسممول ا  وأنا  

رأيتمه  أتقمدم ومما أتمأار، وععلمت أوف وعهي يف آفمار السمممامء، فال أنفر يف نماييمة سال  

رفت  مم رف  نّي، وانصمم كهلك، فام ملت وارفا  ما أتقدم أمامي وما أرعر ورائي، ثم انص

ون )الفزن(، فلاّم انته وفؤادي    راععا  سىل أايل ر  ما  مممم ة أبصسىل ادجي   يت يرعف م  الر 

وتقول:    ي، فمأفز هما ذلمك، فقماممت سيل فجعلمت متسمممح    وعهم  تغري لوين  ي بوعه

ك لبعض مما كنمت ترى وتسممممر ربمج اليوم! سين اشممميمت  ا    يما امدجيمة »  :فقلمت  لعلم 

 
 تمون م  الروايا  الواردة يف نزول الويي(  1)
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يم  ،كالفقمالمت:    «نفسممممممممممي  ُج الر 
ت صمممم   ،ّج وقممج الكم    ،وا  ال خيزيمك ا  أبمدا ، سنم ك ل 

 !! وتعي  ا نوائ  احلق ،وتقري الضيف ،وُتكسُ  املعدوم

فقال   ،وكان رسمما  مسمميحيا  راابا  يف مكة  ،سىل وررة ب  نوفجبه انءلقت  وثم رامت 

و ! فقال وررة: ، ب  أاي، أاربين بام رأيت وسمممعت. فأارب  رسممول ا    له: يا ُرد 

و ! ْرت ني يما امدجيمة، لقمد عماء  النمامو  ا كرب   ،والمهي نفُس وررمة بيمد    رُمد  د  لي  صمممم 

ولي  أدركني   ،امها الزممانعربيمج(، المهي كمان يمأيت موسمممى، وسنمه لنبي   ؛)ملمك الويي

فقال رسول ا     ليتني أكون ييا  سذ خيرعك رومك!  ل ُمه!را  يعمممرن  ا  نصممميوُمك   نص

:  «ي  ُام
خُمرع  رمال: نعم، مل يمأ  أيمد بمثمج مما أتيمت بمه سال  ودي! ثم مل يلبمث   «؟! أو 

 .وررة أن تويف

لو تصمممورنما مما يصممممج يف غمار يراء م  الفهور الفجمائي جلربيمج يف ذلمك احلمال  

ومر ذلمك متماسممممك بي يمدي   ،الفزن الرايم م     لعرفنما مما بلغمه النبي   ،املويف عمدا  

م    ااف النبي  ورد كم(،    10) ومتاسمك يتى وصمج مكة  ا بعد  ،ونارشمه  ،عربيج

فإن ما يصج مل يك    ،وجق له ذلك ،ر  م  تسل  ع  أو يشء آارممممن يكون شييا  يضأ

وامها م  فوائمد الزواه م  الكبرية    ،ورمد كمانمت امدجيمة يكيممة  ،م  ثقمافمة أامج مكمة

وتمهور معنى    ،المهي يعرف معنى اخللوا   ،فمأامهتمه سىل القس املتتصمممص  ،رلمةالعما

أنمه   (وررمة)ه    أسمممالفمه، ورمد  رف  ثمولمه  لم بام يف الكتماب املقمد  ور  ،التجليما 

بحيث ال خيزيه ا    ،صمممدر وصمممفاء ويسممم  أاالر النبي   أوهنام:  ؛يي م  أمري و

فءممأنمت رلم     ،واكمها رأ  امدجيمة كمهلمك ،فليس م   مادة ا   قماب املحسممم   ،تعماىل

فهو   ،وليس لمه  لم بكمج ذلمك  ،تفماعمأ بمهرمد فمإنمه   ،  ، وكمج ذلمك ال يعيم  النبيالنبي  

  كوهنا بلد وثني. ؛ومكة ال تعرف مثج اه  الثقافة ،ال يقرأ وال يكت  أمّي 
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وذلك   ،وثانيهام: انتفار أاج الكتاب للنبي املو ود املبشممر به يف التوراة واإلنجيج

 رب نصمول وتورا  للبشمارة  رب الكهنو  الديني، واه  النصمول تؤوهنا الكنيسمة  

 اليوم سىل غري وعهتها الصحيحة خلل  البشارة. 

كان   أنه)ومنها:  ،د اوى فارغةب م  املشممككي بنبوته ورد اد ى م  اد ى  

د وايمد بمج بسمممنم  ،!! دون أن يمأتوا ولو بربامان وايمد(مسممميحيما  يتتلممه  ا يمد وررمة

يدا  دون ضواب  تارخيية ورب  ا   ،د اءا  وا واامبج كالمهم كله يف اال  ،ضعيف

فعادة أوليك القسماوسمة   ،علس مر وررة ربج ذلك فلم يرد أن النبي    ،وال يتى  قلية

  .لكان اد ى او النبوة ؛املنغلقي  ا أنفسهم، ولو كان وررة كام رالوايكونوا م  

أن وررمة ب  نوفمج كمان م  فررمة    ؛ة يف بعض توارخيهماورمد ذكر  املسممميحيم  ،امها

واو  نمدنما مويمد صممممالح اإليامن    ،تقول بعبوديمة املسممميح وليس أرنوميتمه  ،ارطوريمة

ليعبد ا  ويد  بعيدا        ،ويؤكد  ندنا أنه فر م  الفت  املسميحية، بتالف ما يصمنفونه

  املراربة.

 :فتور الويي

امء لممت رريف أن  حمممدا    ممادام    ،يف يشء همايز جلوذلمك مل يك    ،ُكل م  م  السممم 

فرت الويي    رسممول ا ، وانقءر  نه و،  ال يعارضممها يف  قائداا  ،منءويا   ا نفسممه

فكانت   ،فلم يعد يواصممله بويي السممامء كام كان ُيتورر، واسممتمر   ا ذلك مدة  ،عربيج

 ن حممدا  رد رال  ربه! س :قولترريف 

بْ  فحصمممج للنبي   ،يوما    (15)مريلة الفتور   ربام جتاوم  بعد   ،الشمممديد  ُض الق 

ج  بنزول عربيمج، وملما طمالمت ممدة القبض ،بسممم ا دام ثال  سمممنوا  كثريا    تمأث ر    ،ُكلم 
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ظنّا  منه أن  ا    ،يريد أن يرمي نفسمممه  ،فحاول االنتحار، فكان خيره سىل شممموااق اجلبال

ئه، يقول: يا حممد أنا عربيج   ،تّا  نه، فكان عربيج يرتاءى له بي السممامء وا ر  هيد 

 وأنت رسول ا .

 اج طل  االنتحار نقص؟

دة والقسموةيف فهو غاية   ،اها القبض ال يدركه سال أاج البسم  واو م  مجلة  ،الشم 

فمإنمه يمدل   ،او كامل وليس بنقصوحمماولمة االنتحمار يف ذلمك الورمت    ،مما ُيريّب ا  بمه  بمد  

واها مزيد  ناية به، اها كله فضال    ،ورد نا  ا  منه  ، ا صمدر حمبة املحاول لالنتحار

 يعة وال كتاب.شمريك  فلم  ،م االنتحارجرّ     أنه مل يك  يكم  

املنتحر ينتحر  عمج   ،  نصممممدرفقمد  وكمج م  رمال بمأن املنتحر مريض نفسممميما   

 .ووضعه موضر الرفض بعد القبول ،ليس اوفا  م  س را  ا   نهو ،الدنيا

ه ا  تعاىل حى:    نه،  واسمتمر  القبض سىل أن فر  ڄ  ڄ  ژ فنزلت سمورة الضم 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڍڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

 ،[11  – 1]الضمممحى:   ژڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ   

 لعمج فيام كلفه ا  تعاىل. ا اوقمسه   ،تثبته  ا ا تقاد   ،فكانت آية له

 تعماىل: واي روله ،ُتفهر حمبمة ا  لرسممموله و نمايتمه به  ،لءيفمة بالغيمةالسمممورة   ويف

لك     (،وما رالك  ) :ف سميار اآليا  يقول ا  وىل ،[٣]الضمحى:   ژڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ژ

  ؛رالء فعمج اإل  ليال يقر  ليمه    ؛التي تعود  ا رسمممول ا     ،ا  تعماىل مل يمهكر الكماف
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 ن  التودير يكون اجر مر    ،بينام ورر فعمج التودير  ليمه    ،واو اهنجر مر الكراايمة

 . فتأمج العناية اإلهنية به.املحبة

ورضب  ،نزل عربيمج بسمممورة الفماقمة  ؛بعمد سمممورة الضمممحى وطممأنينمة النبي  

أ وصممّا به ركعتي  ،فنبر املاء  ،ا ر  برعله  وتتابر الويي بعد،  يعلمه الصممالة فتوضمم 

 .وفاته  يي ذلك سىل 

 :ا مر بالد وة الرسية

 ،يتتمابر  ليمه بعمد فتور  الهي كان   ،الويييسمممتمأنس بم ،غار يراء ىلس  اد النبي  

ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ژ   رولمه تعماىل:  فام لبمث أن نزل

فكانت اآلية تد و    ،[7  -  1املدثر:  ]  ژۆ     ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   

تمهكريا  بو مد ا     ،د وة النما   يماةيسىل  واحليماة الروييمة  أن خيره م  دثمار الكهف  

واالبتعماد       ،ود وة للتتلق بما االر الكماملمة ،وتعفيام    يف رلوب النما   ،وو يمد  

يسمممتكثر  ليهم االلتزام  فوهنا  أن يمّ   ا النا    ،رعس العقائد والعادا  وا االر

فكانت   ،وأمر  بالصمرب  ا ما سميأتيه م  التع  واملشمار م  املعارضمي   ،ويسمتعجلهم

 سشارة سىل بدء املتا  . 

  ؛فصار يراؤ  بي النا    ،واجر غار يراء لنبد  ،مهمته اجلديدة  النبي    شمرافب

يولمه مم    م؛ أامج بيتمه، وم ود و   مبمدأ بمو فته   وأول مم،  د وة وتعليام  وتربيمة هن

 .منهم فأسلم مجا ة ،املحاففة  ا     بيثق هبم 
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 :سلمول م  أأ

ل بءبيعة احلال  كانت ؛   ليها السالمالسيدة ادجية بنت اويلد أم املؤمني    -1 أو 

احلة وعة الصم  املواسمية بامهنا ونفسمها رسمول     ،م  آم  به يي نزوله م  الغار، وكانت الز 

فة  نه آالمهاملُ  ،ا   أيدا    سممما دة له  ا  مله، لهلك ما أي   رسمممول ا  امل ،تف 

الم.  كحب ه ادجية  ليها الس 

ديق    -2 كان أنسممم  رعال رريف  ،او  بد ا  ب  أيب رحافةو؛ أبو بكر الصممم 

أو   ،ومل يؤثر  نه ر  أن ه سمجد لصمنما  ،يف شمبابه ديق رسمول ا  وكان صمفهم، شممممممروأ

  أو سمر مر م  يسمر م  شباب مكة. ،ب اخلمرشمرأو  ، بد ُ 

وتقول: سنك رسول   ،لتوييد ا قال: بلغني أن ك تد و  ف حممدا     فقد رأى النبي  

وععلني د وة سبراايم،   ،أرسممملني بشمممريا  ونهيرا   أبا بكر، سن ريب ا ؟ فقال: نعم يا  

فقمال أبو بكر: وا  مما عّربمت  ليمك كمهبما  ر ، مُمد  يمدك ،  وأرسممملني سىل النما  مجيعما  

أ فمهم م   و،  أشممممد  النما  مالمممة  للنبي  م    ُبمايعمك، وبمايعمه أبو بكر، فكمان  

 تصديقا  وات با ا .

  النبيوكان يعيف يف بيت   ،سممنوا ثامن وكان  مر   ؛  يل ب  أيب طال   -٣

،   فماسمممتمد ى  ليما    ،ا رمدم لمهوفماء معمه ملم    ،فقمد أراد النبي أن خيفف     ممه أيب طمالم

 مما امها؟ رمال:  فقمال  يل:  ،يصمممل يمانوامدجيمة      النبيفرأى يومما   عماء    ورمد  ،ليعيف معمه

يك له،  شممممممر دي  ا  الهي اصمءفى لنفسمه، وبعث به رسمله، فأد وك سىل ا  ويد  ال  »

 يل: اها أمر  مل أسمممر به ربج اليوم، فلسممت بقا ا أمرا  يتى أيد    فقال   «وسىل  بادته 

:  فقال له  ،ي  ليه     ربج أن يستعل  أمر  مممأن يفش فكر  رسول ا    ،به أبا طال 



46 

 

اإلسممالم،   ثم سن  ا  أورر يف رل   يلّ  ،فمكث تلك الليلة  ،«سمملم فاكتم مل تُ   ا سذ  ؛يا  يل»

فقال: ماذا  رضمت  يل؟ فقال له رسمول ا     ،يتى عاء   فأصمبح غاديا  سىل رسمول ا   

 :«  سسالمه   وأسلم، وكتم  يلّ  ففعج  يلّ ،  «يك لهشمممرتشهد أن ال سله سال ا  ويد  ال

 ربج اإلسالم. أن ه كان يف يجر رسول ا   ؛وكان مما أنعم ا  به  ا  يلّ   ،ومل يفهر  

وكمان   ،-كمان  بمد  ثم أ تقمه :أي-  واو موىل رسمممول ا   ؛  ميمد ب  يمارثمة -4

ورمد رمام بنو   ،وسمممبم  ذلمك أن ميمدا  كمان م  ربيلمة مع  الكلبيمة  ؛ميمد ب  حمممد  :يسممممى

واو طفمج   ،القي يف اجلمااليمة بماإلغمارة  ا بني مع ، وأامهوا ميمدا  يف مجلمة مما أامهوا

فاشمممرتا  يكيم ب  يزم، وأ ءا  لعمته ادجية بنت  ،صمممغري، وبا و  يف سمممور  كار

ثم سن  أبا ميد ُدل   ا موضممر ولد ، فجاء سىل  ،فكان خيدمهام ،-موعة النبي  -اويلد  

ولك  سن ريض ميد    ، ال آاه شمييا  »: فقال له النبي   ،يف فدائه بام شماء م  املال النبي  

رد ريض حممد أن تسري  ؛فقال: أي بني  ،رورا  مفرعر أبو ميد سىل ولد  فريا  مس  ،« فتهو  

وا  ال أترك  ))ورمال:    ،غري أن ميمدا  أ ر     ذلمك،  فقم سىل أالمك و شمممريتمك  ،معنما

ميد  :وسام  ، فأكرمه النبي    ،   شممروذلك ملا رأى م   فيم القه وطي  مع  ؛((حممدا  

 حممد.ب  ا

،    يف معماملتمه للعبيمد م  االيرتام والرنمة  أاالر النبي بلغمت  لقمد   مبلغما   فيام 

 ا يريتمه يف     ممما ععمج العبمد يقمدم  بوديتمه للنبي  ،وكمأهنم أبنماؤ  أو ساوانمه  فكمانوا

  ،فال جم  العبوديمة  يمد  ،يعتق كمج م  يصمممري لمه م  العبيمد  بيمت أبيمه!! وكمان النبي 

   بج  ا العامل أمجر.   ،ولك  القانون العام كان غالبا   ا  ادا  العرب

رال طلحة: ردمت مكة فقلت:   ،( سمممنة15)  ؛ وكان  مر  طلحة ب   بيد ا   -5

ورمد تبعمه اب  أيب رحمافمة،    ،حمممد ب   بمد ا  ا مي تنب ى  ،امج كمان م  يمد ؟ رمالوا: نعم
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نعم، ))فقلمت: أتبعمت امها الرعمج؟ رمال:    ،رمال: فترعمت يتى دالمت  ا أيب بكر

  .، فأسلم طلحة((فإنه يد و سىل احلق ،فانءلق سليه فاداج  ليه فاتبعه

فأتى   ،رال: كنت غالما  يافعا  أر ى غنام  لعقبة اب  معي ؛  بد ا  ب  مسممعود  -6

فقاال: يا غالم  ندك لب  تسممقينا؟  ،كي شمممممممروأبو بكر ورد فرا م  امل رسممول ا   يلّ س

مل ينزل  ليها الفحج   ،ولسمممت بسممماريكام، فقاال: اج  ندك م  عد ة  ،سين مؤمت  :رلت

فد ا    ،رنممممممالضمم  وأاه رسممول ا    ،فا تقلها أبو بكر ،بعد؟ رلت: نعم، فأتيتهام هبا

ثم  ،ب او وأبو بكرشممرثم   ،فحل  فيها  ،فأتا  أبو بكر بصترة متقعرة  ،رنممفحفج الض

فقلت:  فلام كان بعد، أتيت رسمول ا   ،فقلص  ،«ارلص »  :رنمممممثم رال للضم  ،سمقياين

  ،« سنمك غالم ُمعل م »:  ا   فقمال رسمممول    ، لمني م  امها القول الءيم  يعني القرآن

 فيها أيد. ما ينام ني ،فأاه  م  فيه سبعي سورة

واو  ،يف أول مما ُبعمث واو بمكمة رمال: أتيمت رسمممول ا  ؛  مر ب   بسمممة  -7

رسمممول  »فقلمت: ومما النبي؟ رمال:   ،«أنما نبي»فقلمت: مما أنمت؟ فقمال:   ،يينيمه مسمممتتفا 

ر  سمممم ونك   ،بأن نعبد ا »ك؟ رال: لرلت: بام أرس  ،«نعم»رلت: آ  أرسلك؟ رال:   ،«ا 

عم  ما أرسملك به  ،«ونوصمج ا ريام   ، ا وثان 
يري  » فم  تبعك  ا اها؟ رال:   ،رلت: ن 

،  اإلسمممالم لقد رأيتني وأنا ربر   :، رال: وكان  مرو يقول-يعني أبا بكر وبالال  -  «و بد  

فمإذا    ،حلق بقوممك ولك  ا   ،ال»يما رسمممول ا ؟ رمال:    فمأتبعمك  :رلمت  ،فمأسممملممترمال:  

 .«ُأارب  أين رد ارعت فاتبعني

رف به  أنه وُ   ؛سسمممالمه أنه رأى يف النوم  بدءكان ؛ االد ب  سمممعيد ب  العال  -8

 ،فمهكر م  سمممعتهما مما ا  أ لم بمه، ويرى يف النوم كمأن أبما  يمدفعمه فيهما ، ا شمممفري النمار

ففزن م  نومه ورال: أيلف با  أن اه  لرؤيا  ،أاه بحقويه ال يقر  ويرى رسول ا   
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امها    ا ،ُأريمد  بمك اري  :فقمال أبو بكر  ،فمهكر ذلمك لمه  ،فلقي أبما بكر ب  أيب رحمافمة    ،يق

 ،وتداج معه يف اإلسممالم بحجزك أن تداج فيها  ،فإنك سممتتبعه  ،فاتبعه رسممول ا  

ممد سالم تمد و؟ فقمال: فقمال: يما حم  ،واو بمأعيماد  وأبوك فليقر فيهما، فلقي رسمممول ا   

 بد  ورسموله، وتلر ما أنت  ليه م     ا  يك له، وأن حممد شممممممرأد و سىل ا  ويد  ال  »

صم   ؛ بادة يجر وال يدري م   بد  مم  ال    ، ر وال ينفر ممممم وال يضم   ، ر ممممم ال يسممر وال يب

ر  رسول ا   مممرال االد: فإين أشهد أن ال سله سال ا  وأشهد أنك رسول ا ، فُس ،  «يعبد  

 فأتى به فأنبه ورضبه   ،فأرسمج يف طلبه ،بإسمالمه و لم أبو   ،بإسمالمه، وتغي  االد

فقال االد: فإن   ،ورال: وا   منعنك القو  ،راا  ا رأسهممميتى كس  ،بمقر ه يف يد  

 وكان يلزمه ويكون معه. ،وانرصف سىل رسول ا   ،ا  يرمرني ما أ يف بهفمنعتني 

ة اجلهيني  و مر -9 ا  يف مجما مة م  رومي يف اجلمااليمة،  ؛ ب  مر  رمال: ارعمت يماعم 

شمعر  أو ،يتى وصمج سىل عبج يثرب  ،نورا  سماطعا  م  الكعبةفرأيت يف نومي وأنا بمكة 

انقشممعت الفلامء، وسممءر ))واو يقول:    ،بي النورفسمممعت صمموتا    ،)اسممم ربيلة(  عهينة

، ثم أضمماء سضمماءة أارى، يتى نفر  سىل رصممور احلرية  ((الضممياء، وبعث ااتم ا نبياء

ر  ممممممظهر اإلسممالم، وكسمم))وأبيض واملدائ ، وسمممعت صمموتا  م  النور واو يقول: 

فقلت لقومي: وا  ليحدث  هنها احلي  م     ،، فانتبهت فز ا  ((ا صنام، ووصلت ا ريام

 (أنمد)  :عماءين رعمج يقمال لمه  ،فلام انتهينما سىل بالدنما  ،وأارب م بام رأيمت  ،رريف يمد 

أنما النبي املرسمممج سىل العبماد    ، ب  مرة   ويما  مر »فمأتيتمه فمأاربتمه بام رأيمت. فقمال:   ،رمد بعمث

ورفض    ،كافة، أد وام سىل اإلسمالم، وآمرام بحق  الدماء وصملة ا ريام، و بادة ا 

ْ  يا  مررف  ، لنار ى فله اممممم ، فم  أعاب فله اجلنة، وم   صم ا صمنام  يؤمنك ا  م     ، وم 

، وسن بهآمنت بام عيت  ،وأنك رسممول ا  ،فقلت: أشممهد أن ال سله سال ا   ،«اول عهنم
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وكان لنا صمممنم،  ،ثم أنشمممدته أبياتا  رلتها يي سممممعت به ،رغم ذلك كثريا  م  ا روام

 وأنا أرول: ثم حلقت بالنبي  ،فقمت سليه فكرسته ،وكان أيب سادنا  له

يمممقي  ا   بمممأن   وأين  ،شممممممهمممد  

 

تممممارك  أول  ا يممممجممممار    آلهنممممة 

 

 

 وشممممر     سممممار اإلمار مهماعرا  

 

الممدكمماك  ،سلميممك  بمعممد  المقمفمز   أعموب 

 ،صمممح  اري النا  نفسممما  ووالدا    

 

 رسمممول  مليمُك النما   فور  احلبمائمك  

ابعثني سىل  ؛يما رسمممول ا ))، فقلمت:  «مريبما  بمك يما  مرو ب  مرة »:  فقمال النبي   

 ليمك بمالرفق  »ورمال:    ،، فبعثني سليهم((رومي، لعمج ا  يم    ليهم يب كام م    يل بمك

فهكر أنه أتى رومه، فد اام سىل   ،«والقول السديد، وال تك  ففا  وال متكربا  وال يسودا  

 منهم.فأسلموا كلهم سال رعال  وايدا  ، ما د ا  سليه رسول ا  

ام )٣5 ثامن ب   فان )  :سملموم  أوائج م  أ بري ب  العو  ( سمنة،  14( سمنة، والز 

(  27( سممنة، وسممعد ب  أيب ورال، وأبو  بيدة ب  اجلراح )22و بد الرن  ب   وف )

( سممنة، و ثامن ب  مفعون، 19سممنة، وأبو سمملمة ب   بد ا سممد، وا ررم ب  ا ررم )

ورمداممة ب  مفعون، و بمد ا  ب  مفعون، وفماطممة   وسمممعيمد ب  ميمد، و بيمدة احلمار ،

 وغريام. ..بنت اخلءاب.

  ا ول؟ياملشرتك بي املسلماو ما 

 ياليظ م  االل رراءة رصة سسالم أول م  أسلم أهنم يشرتكون يف:

وكمان يف الثمامنمة والثالثي م     ،كربام أبو بكرأولعمج    ،مجيعهم م  الشمممبماب  -أ

  مر .
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 ،جتردام م  العنماد  سمممببمهوذلمك    ؛مجيعهم مل يتلعثموا يف ربول اإلسمممالم  -ب

يعني ذلك أهنم أصحاب   ،أو  ا ا رج غري مقتنعون بالوثنية  ،فكأهنم يبحثون    احلق

  ؟ قج وفكر، ويدل  ا ذلك سؤاهنم للنبي حممد سىل ما يد و

  ، وامها م  توفيق ا  تعماىل  ،ا قرضممممه  ا القبول للمدي كثري منهم رأى رؤيم  -ح

 فحينام يريد ا  نرص دينه هييئ له م  ينرص .  ،ويدل  ا املعونة اإلهنية يف نرصة اإلسالم

 :اللبنة ا وىل يف بناء سسالم الصحابة

 ، واوا ررم أيب ا ررم ب فاتفق مر ، بناء سسمالم الصمحابة   النبي    شممممممربا

  ،ليجمر فيها الصمممحابة   ؛وكانت بأطراف مكة ،أيد الشمممبماب املسممملم أن يفرغ له دار  

شمبه باملدرسمة الداالية،  أفكانت دارا    ،ويعلمهم دينهم ،ويريب  قوهنم  ،فيزكي نفوسمهم

ييمث ينشمممغمج كفمار مكمة بنوادهيم وسمممهرام    ،فكمان برنمامج الصمممحمابمة يبمدأ م  الليمج

هم ما ينزل م   ويقرأ  لي  ،بالصحابة صالة الليج   بيالن بينام يصيل  ،ىل الفجرسوغنائهم  

وكمج ذلمك كمان بمأمر ا  تعماىل:   ،ينفعهم يف دينهم ودنيماام  اممسىل  ويرشممممدام    ،القرآن

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ژ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ  چ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ژ وخيتمها بقوله: ،  [١٢ –  ١املزمل: ] ژں  ڻ   

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  

واو صمممنما مة   ؛اإلسمممالمبنماء  يقوم بمأ فم  ممج يف    كمان النبي  ف،  [٢٠املزملل:  ]ژ   ڄ



51 

 

ومعلمي   ،ىهندم  بعد  أئمة ا  نوسممميكونو  ،الرعال الهي  سممميحملون معه اإلسمممالم

 السعادة. 

 :يف اه  املدرسة النبي دراسة ملنهج 

فقد كان  ،ا ررم اي البديج    مدرسممة يراءأيب  كانت مدرسممة ا ررم ب  لقد 

 عج  ملهم يف اه  املدرسة:

 كثرة الهكر. -1

 التهجد. -2

 املكي ة. تالوة اآليا  القرآنية -٣

 ترسيخ  قيدة اإليامن با  واليوم اآلار. -4

 الرتبية  ا الصرب يف ا . -5

 القلوب بمحبة ا  ورسوله. ءمج -6

والبحمث    الشمممبماب الهي  يصممملحون للمداول يف اها    ،بث روح الد وة  -7

 .ونج ا مانة والرسالة مر رسول ا   ،الدي 

فقمد   ،هبم أكثركمان  وااتامم النبي    ،كمانمت الرتبيمة أكثر  مقما   ،وبسمممبم  رلمة  مددام

ي ، وبمتابعة سممري اؤالء  شمممممممرىل بضممر و سربام وصمملوا و  ،شممابا   شمممممممركانوا بضممعة  

  ، وبعمد   م أكثر م  سممماام يف بنماء اإلسمممالم يف ييماة النبي  جتد أهن فيام بعمد،ا ررميي 

فسمممب  ذلك ققق اإليامن   ؛رادة اإلصمممالح واهنداية يف اإلسمممالملقد قول أغلبهم سىل ف

سن  :واليقي يف رلوهبم بمدايمة سسمممالمهم يف امه  املمدرسمممة الرتبويمة النبويمة، ولمهلمك نقول
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والتي ال تصملح سال    ،صمالح الد اة اليوم مراون بصمالح رلوهبم وتربيتها الرتبية اليقينية

ن وال   داوبدوهنا ل  ينصممملح رل  ،وبصمممحبة املريب الرباين  ،باخللوة والتعبد والتنسمممك

وال مزكيا     ،فل  يكون حمييا  للقلوب  ،ول  ينتج شمممييا  م  اخلري يف ميادي  الد وة  ،مؤم 

 وال حممسا   ا العمج الد وي.  ،للنفو 

  ،االاتامم باجلان  الرويي للد اة او أام لبنا  بناء شمتصمية الد اة :  اخلالصمة 

الءارا  اهنائلة التي كانت يف أصمحاب  سمب   لقد كانت  ف،  واو    نجايهم يف الد وة

 ا ررم.أيب اخللوة با  يف دار ا ررم ب  ؛ رسول ا  

 :ا مر باجلهر بالد وة

كان كفار مكة رد  ،د وته  والتي أ  فيها النبي    ا وىل؛  اال السممنوا  الثال 

 نه مل    ؛وسممماءام ذلك، ولكنهم مل يتعرضممموا له وال  صمممحابه بسممموء ، لموا بد وته

فيعفون النا     ،الهي  كانوا يأتون مكة  ؛شمأنه شمأن بعض احلنفاء  الدي  بعد،يد هم سىل

 رليال  ثم خيرعون منها.

ةمممبعد ثال  سنوا  م  الد وة السو وتربية الصحابة الرويية يف دار ا ررم   ،ري 

 أمر ا  نبي ه بدأ االبتالء ا كرب ب ،ا ربعي رعال    ررابةوبلوغ الصحابة   ،ا ررمأيب  ب  

فأمر  أوال  أن يأمر أاله و شمممريته باإلسمممالم  ا املن،  ،أن جيهر بالد وة عهرا  تدرجيي ا  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ژ :  ونزل  ليممه رولممه

گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ     

 .[220-214]الشعراء:  ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ       ڻ   ۀ  
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ليكون متهيمدا     ؛أالمه و شمممريتمه سىل طعمام الغمداء   ا الفور د ما رسمممول ا   و

روا ومعهم نفر م  بني املءل  ب   بد مناف، فكانوا سسمة وأربعي مممممفحضم  ،لد و م

اة  ،اؤالء ام  مومتمك وبنو  ممك))فبمادر  أبو هنم  ورمال:    ،رعال   -  فتكلم ودن الصمممبم 

وا لم أنه ليس لقومك بالعرب راطبة طارة، وأنا أيق م  أاهك،    ،-الكفر بالوثنية  :أي

ر  ليهم م  أن يث  بك ممممممفهو أيسممم ،فحسمممبك بنو أبيك، وسن أرمت  ا ما أنت  ليه

، ((ممما عيمت بمه  شممممممممممرا  عماء  ا بني أبيمه ببءون رريف، ومتمدام العرب، فام رأيمت أيمد

  ومل يتكلم يف ذلك املجلس. فسكت رسول ا  

ليال يتكرر مما يصممممج يف املورف   ؛فمابتمدأ بمالكالم ربمج الءعمام  ،ثم د ماام ثمانيمة

أند  وأسمتعينه وأوم  به وأتوكج  ليه، وأشمهد أن ال سله سال    ،احلمد  »ورال:  ا ول،  

وا  الهي ال سله سال او،    ، سن الرائد ال يكهب أاله»ثم رال:   ،«يك لهشمممممرا  ويد  ال  

ولُتبعث   كام    ، سين رسمممول ا  سليكم اماصمممة، وسىل النما   مامة، وا  لتموت   كام تنمامون 

ما  ))فقال أبو طال :   ،«وسهنا اجلنة أبدا  أو النار أبدا    ، ون ولُتحاسممب   بام تعمل  ، تسممتيقفون 

واؤالء بنو أبيك    ،وأشمممد تصمممديقنا حلديثك  ،وأربلنا لنصممميحتك ،أي  سلينا معاونتك

فوا  ال    ،فمامض ملما ُأمر  بمه  ،غري أين أ  هم سىل مما قم   ،وسنام أنما أيمدام  ،تتمعون

فقال   ،((ي ال تءاو ني  ا فرار دي   بد املءل ممممأمال أيوطك وأمنعك، غري أن نفسم

اهوا  ا يديه ربج أن يأاه غريكم، فإن أسملمتمو  يينيها    ،اه  وا  السموأة))أبو هن : 

بمه  متمه   تفمرمنم (1).((وا  لنمنعمه مما بقينما))، فقمال أبو طمالم :  ((وسن نيتمو  رتلتم  ،ذللتم

 صفية وفاطمة بنت أسد موعة أيب طال .

 
 .(77،78ل  )( اب  ا ثري، 1)



54 

 

 ،ولو شمممماء ا   نجحهما  ،يف فكرتمه  واملاليظ أن املرة ا وىل مل ينجح النبي  

النبي   المد ماة  ،رمدوة لكمج دان بعمد    ولك   سذا فشممملتم فال   ؛فكمأن ا  تعماىل يعلم 

  .  بج تابعوا وتعلموا م  أاءائكم ،تستسلموا

،  ي فيها النا  اه  احلادثة مممممفرتة ممنية نسم انتفر رسمول ا    ،بعد اه  احلادثة

فكمانمت   ،[94]احلجر:   ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ژ ثم نزل رول ا  تعماىل:  

 العامة لكج م  يوله م  النا . أمرا  بالد وة 

ووب بأ ا صممموته:   ،الصمممفا ويف صمممباح يوم م  ا يام صمممعد رسمممول ا  

الهي غدا رريبا   ،لعدوا  رومه م   )واي كلمة تقال للمنهر  ،«واصمبايا .. واصمبايا ..  »

أرأيتم لو أاربتكم أن ايال  بمالوادي تريمد  »، رمال هنم:   ي زف  ارن النما  سليمهفلام  (  هممن

؟   ،أن تغري  ليكم  بنا  ليك كهبا  «أكنتم ُمصدري  فإين نهير لكم  »ر . رال:   ، رالوا: ما عر 

أهنها مجعتنا؟! فأنزل    ،فقال له  مه أبو هن : تب ا  لك سمائر اليوم،  «بي يدي  هاب شمديد 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ ژ  ا  سمممبحانه وتعاىل فيه:

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

 .[5 – 1]املسد:  ژڻ

 :   د وته وال  سلمية لثني النبي احم

وكان  ،الصمممفا صمممدى   فيام  بي أاج مكةعبج  ا  أيدثت اءبة النبي  لقد 

بينام كمان أصمممحماب   ،يف رلوب كثري م  شمممبماب مكمة  ا  كلامتمه الرويمانيمة الربمانيمة ورعمل

القوماملصمممممالح وا اواء م   ُ  النبي    ،ليممة  أن د وة  تشمممكممج  ممديممدا  كبريا    يرون 

أرسمملوا وفدا  سىل أيب  ف  ،طال  سمميد مكةفلجؤوا سىل منعه سمملام   رب  مه أيب    ،ملصمماحلهم
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أو أن يسممملممه سليهم، فجماء أبو    ،فءلبوا منمه أن يكف حمممدا     د وتمه وبمد تمه  ،طمالم 

كمها    :سن روممك رمد عماؤوين فقمالوا يل  ؛أاي  يما ب ))ورمال لمه:    ،طمالم  سىل رسمممول ا   

لني م  ا مر ما ال أطيق، فرد  ليه رسمول ا   ،وكها، فأبق  يل و ا نفسمك  وال ُقم 

يما  م، وا  لو وضمممعوا الشممممس يف يميني  »:  رماطعما  كمج أممج لقريف بنجماح حموال ما

  .« مما تركتمه يتى يفهر  ا  أو أالمك دونمه   ،  ا أن أترك امها ا مر   ، والقمر يف يسممماري 

 بت، فوا  ال أسلمك ليشء أبدا .فقج ما أيب ،أاي يا ب  ندئه رال أبو طال : اذا  

 ،لكي يكون ناية للنبي   ،وكان أبو طال  فيام يبدو رد أسمملم وأافى سسممالمه

ويصج اإليهاء هنام  ،فية ملكةشمممرلكانت رريف  زلته م  سيادته ال فإنه لو أ ل  سسالمه

 معا .

  :أي   ؛تنون  يعت  نه أنهفشممم  ،س الميا   سمممالم والنبي  إلتواعه ارريف وبدأ  

ڤ  ژ  ؛وأنه سماير  ،[2]القلم:     ژک  ک  ک    گ  گ      گ   ژ   روله: فأنزل ا   ،مسمحور

ٱ  ٻ  ٻ  ژ :  رولمه  فمأنزل ا  تعماىل،  [2يونس:  ]  ژڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  

فأنزل   ،شممما ر  :ورالوا ،[52الهاريا : ]  ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ     ٺ  

 ،[69]يممس:   ژۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ    ۇئوئ  وئ  ۇئ ائ  ەئ  ەئ  ژ   رممولممه:  ا 

ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ژ رولمه:  فمأنزل ا  ، [25ا نعمام: ]  ژحئ    مئ   ىئ     يئ  جب  حب  ژ ورمالوا: 

ۇئ  ژ فمأنزل ا :    ؛وكمانوا يسمممتهزؤون منمه ويضمممحكون  ،[69يس:  ]  ژېئ  ېئ   ېئ  

ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ    

حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت  يت  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀ    جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح   
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كمان   ،يولمه كالمما  ليصممممدوا النما   نمهكلام أثماروا    ، فكمانوا[٣6  –  29]املءففي:    ژڀ   

 . يقينا   افيزدادو ،د  هنميفكان الصحابة يشعرون بمعية ا  وتأي ،القرآن يدافر  نه

كمأنمه ال يزال ينزل  رطم  ومتجمدد،  ال أن القرآنس،  ليس كزممانمه   ن كمان ممماننماوس

تؤيمدام أينام ذابوا    ،بكتماب ا  يرون آيما  ا  معهمالمد ماة املرتبءون  فم  ، ا القلوب

 .كج ما تعرضوا له م  بالءيف وأينام دالوا و

أصمحاب رسمول ا  يينام رأى كفار مكة   ؛املحاوال  السملميةاإلغراءا  ووم  

 ليه  سال أروم  أ  ؛يا روم :فقال  ا سمادة رريف   ر   تبة ب  ربيعة  ؛يزيدون ويكثرون

يتى علس سىل رسمممول ا     تبة فقمام سليمه  ،فكلممهرم سليمه   ،أبا الوليمد فقمالوا: يافأكلممه؟  

،  واملكمان يف رمد  لممت م  السمممءمة يف العشمممريةأاي، سنمك منما ييمث    يما ب   :فقمال ،

 ،ه أيالمهمب وسنك رد أتيت رومك بأمر  فيم، فررت به مجا تهم، وسمممفهت  ،النسممم 

ى م  آبائهم، فاسممر مني يتى أ ر   مممممو بت به آهنتهم ودينهم، وكفر  به م  مضم

أبما   يما»:  فقمال لمه رسمممول ا     .لعلمك تقبمج منهما بعضمممهما  ،تنفر فيهما   ليمك أمورا  

مجعنا  ،سن كنت سنام تريد بام عيت به م  اها ا مر ماال    ،أاي يا ب رال:   .«أسممر  الوليد 

يتى ال   ،سودناك  لينا ،فا  شممروسن كنت تريد به  ،لك م  أموالنا يتى تكون أكثرنا ماال  

 وسن كمان امها المهي يمأتيمك رئيما   ،ملكنماك  لينما  وسن كنمت تريمد بمه ملكما    ،دونمك  نقءر أمرا  

  ،الء ، وبهلنا فيه أموالنا، يتى نربئك منه ال تسمممتءير رد     نفسمممك طلبنا لك   ،ترا  

 ورسول ا    ، تبة يتى سذا فرغ  ..يتى يداوى منه.  ،فإنه ربام غل  التابر  ا الرعج

  ،« فماسممممر مني »: رمال  ،ال: نعمرم  .« أبما الوليد؟  أفرغت يما» :يسمممتمر منمه، رمال لمه النبي  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ   الرييمسمممم ا  الرن   ب )): فقال رسمممول ا     ،رال: أفعج

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  
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ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ     ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ     ڌ  

  ى رسمول ا مممممضمف،  (([6 - 1فصملت:  ] ژڈ    ژ  ژ  ڎڈ  ڌ  ڎ  

  ، ليهام   ، وألقى بيديه الفه أو الف ظهر  معتمدا  أنصت هنا  تبة فلام سمر هبا، قرؤااي

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ژ   تعاىل: رولهسىل  يتى انتهى رسمول ا    ،ليسممر منه

ثم  ،فأمسممك أبو الوليد بفي النبي وناشممد  الريم ،[1٣فصمملت: ] ژڤ   ڦ   ڦ  ڦ  

بغري   أبو الوليد لقد عاءكم ،فقال بعضمممهم لبعض: نحلف با   ،سىل أصمممحابه  تبة رام

رمال: ورائي أين   أبما الوليمد؟ لام علسممموا سليمه، رمالوا: مما وراءك يما! فالوعمه المهي ذام  بمه

ا سممممعمت مثلمه ر ، وا  مما او بمالشمممعر، وال الكهمانمة، يما  مموا  رمد سممممعمت روال  

اها الرعج وبي ما او فيه وا تزلو ،  أطيعوين واععلواا يب، الوا بي  رريف، شممممرمع

، فمإن تصمممبمه العرب، فقمد كفيتمو  بغريكم، وسن ا  ليكون  لقولمه المهي سممممعمت نبمأفو

، رالوا: سممحرك  ، وكنتم أسممعد النا  بهيفهر  ا العرب، فملكه ملككم، و ز   زكم

  .رال: اها رأيي لكم، فاصنعوا ما بدا لكم ،بلسانه أبا الوليد وا  يا

اررتب موسمممم احلج، و رفت رريف أن وفود العرب سمممتقدم  ليهم، فرأ   وملا  

يتى ال يكون لمد وتمه أثر يف   ،أنمه ال بمد م  كلممة يقولوهنما للعرب يف شممممأن حمممد  

العرب فمماعتمعوا سىل الوليممد ب  املغرية يتممداولون يف تلممك الكلمممة، فقممال هنم ،  نفو  

ُرد  رولكم بعضممه  الوليد: أمجعوا فيه رأيا  وايدا ، وال  ب بعضممكم بعضمما ، وي  تتلفوا فُيكه 

رال: ال وا   ،كاا  :أسمممر. رالوا: نقول  بعضمما ، رالوا: فأنت رج، رال: بج أنتم فقولوا

  :رمالوا: فنقول   ،لقمد رأينما الكهمان، فام او بزمزممة الكماا  وال سمممجعمه  ،مما او بكماا 

نما ، مما او بتنقمه وال تماجلمه وال لقمد رأينما املجنون و رف،  رمال: مما او بمجنون  ،تنون
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رال: ما او بشما ر، لقد  رفنا الشمعر كله رعز  وازعه   ،شما ر  :رالوا: فنقول، وسموسمته

رال: ما او   ،سممماير  :ورريضمممه ومقبوضمممه ومبسممموطه، فام او بالشمممعر، رالوا: فنقول

ار وسمحرام، فام او بنفثهم وال  قدام ال: رالوا: فام نقول؟ ر، بسماير، لقد رأينا السمح 

، وما أنتم بقائلي م  اها شمييا   وا  سن لقوله حلالوة، وسن أصمله لعهر، وسن فر ه جلناة

سمممماير، عماء بقول او سمممحر    : ن تقولوا  ؛سال ُ رف أنمه بماطمج، وسن أررب القول فيمه

روا   يفرر بي املرء وأبيه، وبي املرء وأايه، وبي املرء وموعته، وبي املرء و شريته، فُتفر 

 هلك. نه ب

ر كيفية   ،سورة املدثريف ة آية شمممرويف الوليد أنزل ا  تعاىل ست   ويف االهنا صو 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  ژ تفكري  فقال:  

ٱ     ٻ    ٻ       ٻ  يب      جت        حت  خت  مت  ىت  يت  جث     مبىبجئ   حئ  مئ  ىئ  يئ    جب  حب  خب  

ٻ  پ        پ      پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ      ٹ       ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

 .[25 – 11]املدثر:  ژڤ      ڤ   ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ          ڄ  

ناشيا      مل يك   ؛وبالقرآن  مكة بالنبي حممد  كيشمممرمواملاليظ بشدة أن كفر 

ملما يلحق م     ؛وام يعلمون أنمه احلق  ،وسنام    مكمابرة وعحود للحق  ،رنما مة أو  مدمهما

 سيامهنم به م  انتقال ملكانتهم االعتام ية والدينية. 

 :حم  املؤمني املستضعفي

يشعرون   ،اج مكةكون م  أشمربينام امل  ،املسلمون  ددا  ونو ا    ديزدابعد يوم    ا  يوم

 ،فهم  مدد م  القمادة املسمممتبمدي  بحكم مكمة يف ربمائلهم  ،بتءورة الوضمممر ا مني ملكمة

وكانوا  ،بج وم  العبيد أيضا   ،ام  دد م  شبان تلك القبائج    وم  يؤم  بالنبي حممد
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انتقمج م  مريلمة اإليامن يف نفسممممه سىل مريلمة المد وة وتمهكري   ،يرون أن أيمدام سذا آم 

بج سمممتنتقج   ،يتى ال يبقى لز امة الز امء مكان فيها  ،د وة متتمد ومتتد  نفهي سذ  ،النما 

  .  ىل النبي حممد ستلك الز امة بشكج تلقائي 

  ،ربيلتمه    النبي حمممد م     ام  م    منهم  فقرر الز امء فيام بينهم أن يصممممد كمج

 .يعهبوهنم ويفتنوهنم    دينهمف ،ويفضوهنم  نه بالقوة ،عوهنم م  متابعتهويمن

 ؛وأما  امة املسممملمي بعمه أيب طال ، فقد منعه ا  م  أذاام   ؛  أما النبي حممد

 .وبرمضاء مكة سذا اشتد احلر   ،رب واجلون والعءفم هبوهنم بالضيبسوام وفقد 

ف ومنعه شمممرله أوسمر برعج رد أسلم   ذاوكان أبو عهج يف رعال م  رريف، س

ا   بمه واز  ه   يلممك، ولنُفلي  رأيمك،   ،أن  ورمال: تركمت دي  أبيمك واو اري منمك، لُنسمممف 

سن و  ،ولنهلك   مالك  ،وسن كان تاعرا  رال: وا  لنكسمدن  جتارتك ،فكشممممممرولنضمع    

 لعنه ا  وربحه. .كان ضعيفا  رضبه وأغرى به

يتى ما يقدر أن يسممتوي    ،ون أيدام وجييعونه ويعءشممونهربممممممكانوا يضمملقد ف

يتى يعءيهم ما سممألو  م  الفتنة، يتى يقولوا له:   ،ر  الهي بهممممممعالسمما  م  شممدة الضمم

 ان م  دون ا ، فيقول: نعم! افتداء منهم بام يبلغون م  عهدام.هنالال  والعزى س

طاار القل ،   ،وكان صمادر اإلسمالم  ؛(بالل ب  رباح)العبد   :وكان أول املعهبي 

ثم يأمر بالصممترة العفيمة فتوضممر  ا   ،وكان أمية ب  الف خيرعه سذا نيت الفهرية

يتى متو  أو تكفر بمحممد وتعبمد الال    ،ثم يقول لمه: ال وا  ال تزال اكمها  ،صممممدر  

عهب، أبو بكر واو يفمر به   .أ يد  أ يد    :-احلال الصع   واو يف ذلك-فيقول    ،والعزى

  فأ تقه وأرايه م  العهاب. ،فاشرتا  م  أمية بعبدا أسود
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أول م  أظهر سسالمه م  العبيد،  وكان    ؛(اباب ب  ا ر )العبد    :وم  املعهبي 

ى د   شحم ظهر ، فجاء سىل  وكانت موالته أم أنامر تضر احلديد امُلحم   ا ظهر  يتى ُيرب 

د بربدة يف ظج الكعب رسول ا   كي شدة،  شمممرورد لقي املسلمون م  امل  ،ةواو متوس 

فقمال:   ،واو حُممر  الوعمه  أال تمد و ا  لنما؟، فقعمد النبي    ؛فقمال ابماب: يما رسمممول ا 

شممم   بأمشمممان احلديد ما دون  فامه م   » وماذا لقيتم يا اباب؟ لقد كان م  ربلكم ُيم 

  ، مفرر رأسه فيشقه اثنتي رفه ذلك    دينه، ويوضر املنشار  ا  ممم ما يص  ، حلم و ص 

صمم  رفه ذلك    دينه، ولُيتم   ا  اها ا مر يتى يسممري الراك  م  صممنعاء سىل  مممممم ما ي

 .«يرضمو  ال خياف سال ا  والهئ   ا غنمه، ولكنكم تستعجلون

 بدا  لصمفوان ب  أمية، أسملم مر بالل، فأاه  كان  و (؛أبو فكيهة) :م  املعهبي و

 ،ومر  بمه ععمج )مجران(  ،ثم ألقما  يف الرمضمممماء ،وأمر بمه فُجر    ،أميمة ورب  يف رعلمه يبال  

فتنقمه انقما  شمممديدا ،    ،((ا  ريب وربك ورب اها))فقمال له أميمة: أليس اها ربك؟ فقمال: 

ومعه أاو  ُأيب  ب  الف، فيقول: مد   هابا  يتى يأيت حممد فيتلصممه بسممحر . ومل يزل 

 فاشرتا  وأ تقه.   فمر به أبو بكر،  ا تلك احلال يتى ظنوا أنه رد ما ، ثم أفار

وكان أنعم شممباب مكة وأمجلهم وأفضمملهم   ؛(مصممع  ب   مري) :وم  املعهبي 

ويعيف ييماة الرغد والنعيم، فلام داج يف اإلسمممالم   ،يف ُيلم ة ويروح يف يلمة، يغمدو  ثيمابا  

واو يزداد سيامنا  ويقينا ، يتى   ،عدا  ليه أاله يؤذونه ويعهبونهف ،رت نفسه ورلبهشممممروأ

 فكان أول م  ااعر سىل احلبشة. ،فبقي يف أغالله يتى ارب م  أاله ،أوثقو  باحلبال

ب يف ا   (؛فهرية مامر ب  )  :وم  املعمهبي  فماشمممرتا  أبو   ،فلم يرعر    دينمه ، ُمه 

 بكر وأ تقه.
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ة)  :وم  املعمهبما  م  النسممماء بني خمزوم، وكمان أبو عهمج يعمههبما لوكمانمت    (؛ُمن ري 

فقمالمت: ومما يُمدري الال  والعزى    ،فقمال هنما: سن الال  والعزى فعال بمك، يتى  ميمت

فأصبحت م  الغد ورد  ري!ممدر  ا رد بصم  يعبدمها؟ ولك  اها أمر السامء، وريب را

 فاشرتااا أبو بكر فأ تقها. !!فقالت رريف: اها م  سحر حممد !رد ا  برصاا

ملما رأى  ولكنمه  ،دامج يف عوار الوليمد ب  املغرية؛ ( ثامن ب  مفعون) :م  املعمهبي 

واو يروح ويغمدو يف أممان م  الوليمد ب    ،م  البالء  مما فيمه أصمممحماب رسمممول ا   

وأصحايب وأاج   ،كشممررال: وا  سن غدوي وروايي يف عوار رعج م  أاج ال ،املغرية

ي، فمشمى سىل مممممديني يلقون م  البالء وا ذى يف ا  ما ال يصميبني لنقص كثري يف نفسم

. كرعواك ورمد رددُ  سليم ،وفمت ذمتمك  ؛الوليمد ب  املغرية فقمال لمه: يما أبما  بمد شممممس

ولكني أر  بجوار ا     ،رمال: ال  ؟لعلمه آذاك أيمد م  رومي  ، م أاي  يما ب رمال: مل  

  فاردد  ا عواري  النية كام   ،رال: فانءلق سىل املسمجد  ،، وال أريد أن أسمتجري بغري

رمال: فمانءلقما فترعما يتى أتيما املسمممجمد، فقمال الوليمد ب  املغرية: امها    ،أعرتمك  النيمة

ولكني رمد   ،رمال: صممممدر رمد وعمدتمه وفيما  كريم اجلوار  ، ثامن رمد عماء يرد  يل عواري

ولبيد ب    رف  ثامن  ممثم انص  ،فقد ردد   ليه عوار    ،أيببت أن ال أستجري بغري ا 

فقال لبيد:   ،نشمدام، فجلس معهم  ثامنربيعة ب  مالك ب  ععفر يف تلس م  رريف ي

فقال لبيد: وكج نعيم ال حمالة مائج، ، أال كج يش ما اال ا  باطج، فقال  ثامن: صمدرت

وا  ما كان يؤذى   ؛رريف شممممرفقال لبيد: يا مع ،فقال  ثامن: كهبت نعيم اجلنة ال يزول

 ،يف سمفهاء معهفمتى يد  اها فيكم؟، فقال رعج م  القوم: سن اها سمفيه   ،عليسمكم

فقام   ،ى أمرمهاشممممرفال جتدن يف نفسك م  روله، فرد  ليه  ثامن يتى   ،رد فارروا ديننا

  ،والوليد ب  املغرية رري  يرى ما بلغ  ثامن   ،راامممممممسليه ذلك الرعج ولءم  ينه فتضممم
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، ولقمد كنمت يف ذممة منيعمة. رمال لغنيمةأصممماهبما  كمانمت  ينمك  ام أاي سن  يما ب فقمال: وا  

وسين   ،يقول  ثامن: بج وا  سن  يني الصمممحيحة لفقرية سىل مثج ما أصممماب أاتها يف ا 

أاي سىل  يا ب فقال له الوليد: الم ، لفي عوار م  او أ ز منك وأردر يا أبا  بد شمممس

 رال: ال!! ،عوارك فعد

 (؛ امر ب  يما  وأممه سمممميمة بنمت ايمان وأبو  يما   ؛آل يما )  :وم  املعمهبي  -

النهممارفكممانو الرمممال املحررممة، وام صمممممابرون    ،ا خيرعوهنم يف ير  ويعممهبوهنم  ا 

فإن مو دكم    ،صمربا  آل يا »يمر هبم فيقول:   متمسمكون بدينهم، وكان رسمول ا  

فكانا أول شمهيدي     ،أيب عهجرمح وما  يا  يف العهاب، وماتت سممية بءعنة ،  «اجلنة 

يصم    ليه ألوان العهاب،    ،ولدمها  امرفثأر م    ،وفشمج أبو عهج بردمها  ،يف اإلسمالم

وجفظ   ،يتى نءق لسمان  امر بكلام  م  الكفر، يكف هبا أذى أيب عهج ،يتصمرب و امر

نادما   ى سىل رسمول ا  ممممم. ثم سن  امر مضمهبيعهت    رف أبو عهج  مممممصمفان،  يياتههبا 

ارب  يف   بماكيما  جزنمه مو  والمديمه، وير بمه مما نءق بمه م  كلممة الكفر، وأارب النبي  

فقمال  امر: أعمد    «؟كيف جتمد رلبمك »يف ينمان فسممممألمه:    وعمج واوف، فتلقما  النبي  

چ  ڇ  ڇ  ژفيه روله تعاىل:    ، ونزل«يا  امر، سن  ادوا فعد»:  مءمينا  باإليامن، فقال  

ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  

 .[106]النحج: ژک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   

سىل أرسممملمت أاي   واو م  ربيلمة غفمار، يقول:  (؛أبو ذّر الغفماري)  :وم  املعمهبي 

  ،فجعلت ال أ رفه   ،فأتيت مكة ،فلم يشفني ،فرعر ورال: رأيت رعال  يأمر باخلريمكة،  

رلت: نعم، رال: انءلق سىل املنزل،   ؟ب م  ممزم، فمر يب  يلي فقال: كأنك غري شممروأ

ثم مر يب  يل فقال: أما آن لك أن  ،فلام أصمبحنا عيت املسمجد ،فانءلقت معه فلم أسمأله
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ثم رلمت: بلغنما أنه اره   ،تعود؟ رلمت: ال، رال: ما أمرك؟ رلمت: سن كتممت   يل أاربتك

 ر   يل   اإلسمممالم، فعرضمممه اُ فقلت:   رال: رد رشمممد  فاتبعني، فأتينا النبي    نبي،

 رلمت: وا   وا   هبما بي  . «كتم سسمممالممك وارعر سىل روممك اُ » يل، فمأسممملممت، فقمال:  

رريف أشممهد أن ال سله سال ا  وأن حممدا    شممممممممرأظهرام، فجاء سىل املسممجد فقال: يا مع

بُت  مو ممممممفضممُ   ،فقاموا  ، بد  ورسمموله، فقالوا: روموا سىل اها الصممابئ فأدركني    ،ر 

يل ُكم-فمأكم   يل ورمال: تقتلون     ،العبما  رعال  م  بني غفمار، ومتجركم وممركم   -و 

 (1)وأدركني العبا  أيضا .  ،كهلكثم فعلت م  الغد  ،فأطل قوا  نّي ، ا غفار

يف صمممرب   ،يف كتم  السمممري والرتاعممسمممنمدا   مما روي  وامها كلمه غيض م  فيض 

  ،مما بلغهم م  ا ذى يتى يكماد ال يصممممدر القمارت    ، ا ا ذى  أصمممحماب النبي  

 وملاذا مل يرتاععوا؟!   ؟فيتساءل كيف صربوا

تلك املدرسمة   ؛ا ررمأيب  فيام سمبق بيانه يف مدرسمة ا ررم ب   : موعودواجلواب

  بلغ امه  ملفكيف    ، رتبمة اليقي بو مد ا  وو يمد  سىلالتي ارتقمت بمأروايهم    ،الروييمة

 ،أن يرتاعر    يقينمه  ، كيف لمهكمأنمه يرى اجلنمة بمإيمدى  ينيمه والنمار بما ارىو  الرتبمة

نة؟! وم  وعه آار كان الدافر ا كرب لصمرب فيلقي نفسمه يف موضمر النار وجرم نفسمه اجل

فقد دفعهم ذلك لالسمتجابة له بتصمبريام  ا ما ،  الصمحابة وثبا م او يبهم للنبي  

 ليكونوا رفقاء  يف اجلنة.  ،يلقونه

وفقمد ما املمدار  اليوم، فقمداما المد ماة   ؛كمج امه  املعماين اإليامنيمة والسمممنمة النبويمة

 ية سىل شممممممممممرلقد قولت املدار  الفسىل الدكتورا ،   ا طفال  يا ر ية م   شممممممممممرال

 
 (، ومسلم: كتاب فضائج الصحابة باب م  فضائج أيب ذر.٣522( أارعه البتاري، كتاب املنار ، باب رصة ممزم )1)
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ولهلك    ،ال تعتني بروح وال تربية وال تزكية وال رواب  رويية  ،مؤسسا  تعليمية عافة

ه بام يواعمه م   يواعم  ف  ،ويبمدأ نلتمه المد ويمة  ،ويعتيل املنربالءمالم ،  يينام يتتره منهما  

متاما  سما برتكها  ،م  املعركة يفرّ   ،حابةوالتي ال تقا  بتعهي  الصممم  ،الضمممغون اخلفيفة

أو بقيماممه بردا  فعمج ال تصممملح أن   ،ك املمدار  التقليمديمةواالكتفماء بمالتمدريس يف تلم

 تره مم  يرفر لواء الدي  وا االر والد وة.  

 :بغري عسد  سيهاء النبي حممد 

المهي أافى  ،-سممميمد مكمة-   رمد نما   ممه أبو طمالم  سن النبي   :سمممبق وأن رلنما

مما نمالمه املؤمنون، وكمهلمك م  المهي  أافوا     ولو أظهر  لنمالمه ونمال النبي  ،سسمممالممه

خيرب     ،فكان العبا   ي النبي، النبي  م   وكله بتوعيه  ، م النبي العبا  ؛سسمالمهم

 السهم ونوادهيم. سذ كان ال ينفك    ت ،بام خيء  له م امء مكة

ليس بجسممد  بج  ،اسممتءان م امء مكة سيصممال اإليهاء سليه، ومر احلامية املكانية للنبي  

أشمد النا   »: ورد رال  ،يفشممممممرواو ليس بأرج م  سيهائه بجسمد  ال  ،بإيهاء معنوي

 (2).«ما أوذي نبيي مثج ما أوذيت»وكان يقول:  (1).«بالء  ا نبياء

ورغم تزوه ولديه  ، مه أبو هن ، فرغم ررابته له؛ وكان مم  آذى رسمممول ا  

م   بعد س الن النبي النبوة  كان و  ،-رري ة وأم كلثوم-م  بنتي رسول ا     - تبة و تيبة-

، فكمانما يلقيمان  -نمالمة احلءم -أشممممد النما   مداوة لمه، تمدفعمه سىل ذلمك موعتمه أم مجيمج  

يزيد    ومل يك  رسول ا ، وكان ُيكثر م  شتمه وسب ه وسيهائه ،  القهر أمام دار النبي

 
 البتاري والرتمهي وأند.( أارعه  1)

 ( أارعه الرتمهي وأند.2)
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بمج بلغ ا ذى بمأيب هنم  أن أمر ولمديمه ، «يما بني  بمد منماف أي عوار امها؟ » ا أن يقول:  

 فءلقامها!! النبي  يأن يءلقا بنت

اسممتغلها  و ،أبو هن   شممممممممراسممتب-  االب  الثاين لرسممول ا   -وملا ما   بد ا   

 (1).ن حممدا  صار أبرتس :رائال   ؛ ا  ادة العرب ،ءع لل

ال  -أم مجيمج أروى بنمت يرب ب  أميمة أامت أيب سمممفيمان-وكمانمت امرأة أيب هنم  

 ، فقد كانت قمج الشمموك وتضممعه يف طريق النبي  تقج    موعها يف  داوة النبي  

  ،فرتاء والد   و ا بابه ليال ، وكانت امرأة سمممليءة تبسممم  فيه لسممماهنا، وتءيج  ليه اال

، ولمهلمك وصمممفهما القرآن بحاملمة  وتثري يربما  شمممعواء  ا النبي   ،وتؤعج نمار الفتنمة

 الفت .نار ، أي؛ كثرية سذكاء احلء 

  ،بي أيب هن  و قبة ب  أيب معي    ؛ عاري   شممممممركنت بي  »يقول:   وكان النبي  

  هنميتى س   ، فيءريماهنما  ا بمايب)مما خيره م  كر  المهبيحمة(  سن كمانما ليمأتيمان بمالفرو   

)ولعمج املقصمممود انما منمه الربام ومما مماثلمه م   ليمأتون ببعض مما يءريون م  ا ذى  

 .«!!فيءريانه  ا بايبالنجس( 

كيف ال ينمالمه واو   :وأرولينمالمه مما ينمال الصمممحمابمة م  ا ذى،   فهما او النبي  

  ؟ورائد مسرية أوليك ،املعلم ا ول

وال يف  أيمد رفر لواء   ،واليوم كمهلمك ال بمد للمد ماة م  الصمممرب  ا مما ينماهنم

الد وة أن النا  سممتقبج  ليه مهللة ومكربة وحمرتمة ومقدسممة! نعم سمميكون ذلك م   

 
 (.6/490( تفهيم القرآن )1)
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 ،با ذى يف أاله و رضمه وماله  ،سمينقلبون  ا الدا ي  ولك  ا كثر ام الهي  ،القليج

   .ول  جتد لسنة ا  تبديال    ،سهنا سنة ا   ،كج ذلك رضيبة وروفه  ا منرب الد وة ليس سال

 :اهنجرة سىل احلبشة

حئ  مئ  ىئ     يئ  جب    ژ نزل روله تعاىل:  ، وملا اشممتد ا ذى  ا رسممول ا  

حبخب  مب   ىب  يب  جت  حت    ختمت   ىت  يت  جثمث  ىث   يث   حج  مج  جح  مح  

وا بدينهم سىل ا  ،[10]الزمر:  ژجخ حابة أن هياعروا ويفر   ،فكمانت اآلية راصمممة  للصممم 

لو ارعتم سىل  »ورمد رأى مما ينزل هبم م  البالء:    ؛ صمممحمابمه  رمال رسمممول ا   قمد  ف

يتى جيعج ا  لكم    ، واي أر  صمدر  ، فإن هبا ملكا  ال ُيفلم  ند  أيد  ، أر  احلبشمة 

 .«خمرعا  مما أنتم فيه

فتره بعض املسملمي مهاعري  بدينهم، فكانت أول اجرة يف اإلسمالم، وكانوا  

مهاعرا  بي رعال ونساء، وكانت يف شهر رع ، وتتابعت اجرة املسلمي    شممرسسة  

الثمامني  ماد  ممددام  ا  ا مممان،  ،  يتمى  وأ ءمماام  النمجممايش وأكرمهمم  واسمممتمقمبملمهمم 

 وأصبحوا أيرارا  يف دينهم و باد م.

 ثامن ب   فان وموعته ررية، ومصمع  ب    :وم  أشمهر م  ااعر يف اه  اهنجرة

 عها أبو سلمة ب   بد ا سد. مري، وأم سلمة ومو

فرارا  م  أذى    ،تلك اهنجرة السممملمية ،سن اجرة الصمممحابة سىل احلبشمممة أو غرياا

وسنام   ،ن اإلسممالم مل يأ   عج امللك والسمميءرةأتؤكد  ،اجلايدي  واملعارضممي للدي 

للحبشة    كام أن ااتيار النبي  ،  قت راية احلرية الدينيةلنا   اعج الد وة للنفس وأم   

بمالرغم م  كوهنما كمهلمك مسممميحيمة مثمج    ،شممممامفلم يمأمرام بماهنجرة سىل ال  ،دون غرياما
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ييث   ،بتالف بالد الشمام  ،ملا يعلم م  ملك احلبشمة م  التزامه باحلرية الدينية  ؛احلبشمة

يتى  ا مسمممتوى املهاا  املسممميحية، فاإلسمممالم دي    ،اناك كان االضمممءهاد الديني

كمهلمك ال يتعمايف م  المهي     ،كام أنمه ال جيرب النما   ا المدي   ،اصممممج يضمممماريتو

  ا ملك احلبشة.  لك أثنى النبي هبدينهم، وليضءهدون النا  

 :متابعة كفار مكة املهاعري  با ذى

 مرو ب  العمال و بمد ا  ب  أيب ربيعمة سىل النجمايش، ونال رريف  أرسممملمت  

النجمايش ويماشممميتمه، وداال  ا النجمايش بماهنمدايما  رمدممااما لبءماررمة  ،عهام امدايما كثريةم

ومل  ،فارروا دي  رومهم  ،سنه رد جلأ سىل بلدك منا غلامن سمفهاء ؛أهيا امللك وراال:  ،النفيسمة

يمدالوا يف دينمك، وعماؤوا بمدي  ابتمد و  ال نعرفمه نح  وال أنمت، ورمد بعثنما سليمك فيهم 

 فهم أ لم هبم. ،و شائرام لرتدام سليهم اف رومهم م  آبائهم وأ اممهمشمرأ

د البءماررمة امها الكالم، فغضمممم  النجمايش ورمال: ال وا  ال ُأسممملم رومما   وأيم 

يتى أد وام وأسممأهنم  ام يقول   ،وااتاروين  ا م  سممواي  ،ونزلوا بالدي  ،عاوروين

تهم ني ،امهان، فمإن كمانما صممممادري أسممملمتهم سليكام، وسن كمانوا  ا غري مما يقول امهان

 وأيسنت عوارام.

اب   م النبي    ،ااتماروا ععفر ب  أيب طمالم   ؛وملما د ي الصمممحمابمة ملقمابلمة النجمايش 

  اءيبا  باسمهم، ودالوا  ا النجايش وبءاررته م  يوله، وكهلك  مرو وصايبه ،  

م ععفر ب  أبى طال  فقال:  فسأهنم    مقدمهم، تقد 

 ،ونمأيت الفوايف  ،ونمأكمج امليتمة  ،نعبمد ا صمممنمام ،كنما رومما  أامج عمااليمة ؛كلمأهيما امل

يتى بعث ا  سلينا   ،ويأكج القوي منا الضمممعيف  ،يء اجلوارمممممممونقءر ا ريام، وُنسممم
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  ،ك به شييا  شمرد ا  وأال نرسوال  منا، نعرف نسبه وصدره وأمانته و فافه، فد انا لتويي

  ،وصمملة الريم   ،وأداء ا مانة ،ونتلر ما كنا نعبد م  ا صممنام، وأمرنا بصممدر احلديث

وأكج  ،ورول الزور ،والكف    املحارم والدماء، وهنانا    الفوايف  ،ويسم  اجلوار

ا عاء به واتبعنا   ا م ،فصمدرنا  وآمنا به ،مال اليتيم، وأمرنا بالصمالة والصميام والزكاة

وأيللنا ما أيج  ،ويرمنا ما يرم  لينا  ،ك به شمييا  شممممممرم  ا ، فعبدنا ا  ويد  فلم ن

لريدونما سىل  بمادة ا وثمان م   بمادة ا    ،فعمهبونما وفتنونما    ديننما ،لنما، فعمدا  لينما رومنما

 ،ارعنما سىل بالدك  ،ويمالوا بيننما وبي ديننما ،تعماىل، فلام رهرونما وظلمونما وضممميقوا  لينما

 ورغبنا يف عوارك، ورعونا أن ال نفلم  ندك أهيا امللك. ،واارتناك  ا م  سواك

رمال:   ،فقمال النجمايش: امج معمك ممما عماء بمه    ا  م  يشء؟ رمال ععفر: نعم

فقرأ ععفر بعض آيا  م  سمورة مريم، فبكى النجايش يتى ااضمل ت حليته   فاررأ  يل.

 والهي عاء به  يسى ليترعان م  مشكاة وايدة. ورال: سن اها ،بالدمون

 وال ُيكادون. ،فوا  ال أسلمهم سليكام أبدا   ،ثم رال لرسج رريف: انءلقا

سن اؤالء يقولون يف  يسى   ب  العال مفشال  ررار النجايش رائال : مرو  فتداج  

، فالتفت النجايش سىل القوم ورال: ماذا تقولون يف  يا  سى ب  مريم؟ب  مريم روال   فيام 

ورويمه    ، او  بمد ا  ورسمممولمه )):  مما نقول فيمه سال كام رمال نبينما حمممد  فقمال ععفر:  

ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ژ   :، ثم ررأ(( وكلمتمه التي ألقمااما سىل مريم العمهراء البتول 

 .[59]آل  مران:    ژے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭ  ۇ    ھھ
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ثم رال: وا   ،فأاه منها  ودا    ،رضب بيد   ا ا ر   ،وملا سممر النجايش اها

مما  مدا  يسمممى ب  مريم ممما رلمت امها العود، ثم التفمت سىل املسممملمي فقمال هنم: اذابوا  

 م  سبكم غرم، ما أي  أن يل عبال  م  ذا  وأين آذيت رعال  منكم. ،فأنتم اآلمنون

د، و اد بعضمهم فيام بعد وال يعرتضمهم أي ،بالد املهجر آمني املؤمنون يف و ا   

فقد  اشممموا يف   ؛سىل مكة، كام ما  منهم مجا ة يف احلبشمممة، أما ععفر وبعض أصمممحابه

 ، ورععوا يوم فتح ايرب سىل املدينة املنورة. اما  ( 14) احلبشة نحو

 :التواصج احلضاري

يف التواصمممج احلضممماري بي   النبي   أصمممحابسهنا اللبنة ا وىل التي وضمممعها  

كانت علسممة يوارية رائعة بي املسمملمي ، لقد اإلسممالم وغري  م  احلضممارا  الدينية

، و ا سثارة املشممرتكا  وترك اخلالفا  دون سثار ا  ،واملسمميحيي، رامت  ا االيرتام

  .واه  اي السنة النبوية يف احلوار مر الديانا  الساموية

يينام ععلوا م  اإلسمالم    ،اإلسمالمي  رب الفتاوى  ا اإلسمالملقد جتنى الرتا  

فحرموا يتى  ،بم  فيهم املسممميحي   ،دي  القهر ودي  اإلذالل لغري  م  غري املسممملمي 

!! ضاربي بعر  ي يف شوارن املسلمي بحريةممموتركه يمش  ،سلقاء السالم  ا املسيحي

وملاذا وصممج الفقه  ؟!! فام الهي عرىاحلائ  اه  السممنة النبوية يف احلوار مر املسمميحيي 

نا سممابقا  يف املقدما  أن الفقهاء ررروا بأن شممممممممرما وصممج سليه؟! لقد أ ىلساإلسممالمي  

ال يف ا يكام وال يف أداء اإلسمممالم العام و ملية  ،السمممرية النبوية ليسمممت مرععا  فقهيا  

  ر ب  أيب طمالم  ععف  تلميمه النبي   التي جتلمت يف ،ضممما وا امه  احلكممةأولمهلمك   ،بنمائمه

،  وترك تالوة تلمك   ،ييمث ررأ  ا النجمايش اآليما  التي فيهما ممدح املسممميح وأممه
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اي بنماء الثقمة وا اوة    ؛ ن املريلمة ا وىل  ؛اآليما  التي فيهما نقمد لعقيمدة املسممميحيمة

فلامذا يقفز فقهاؤنا ود اتنا اليوم سىل اخلءوة    ،النقاشمما  العلمية احلرة  ؛والثانية  ،واملحبة

 ثانية دون ا وىل؟ال

واها ما جيعج غري املسملمي جاربون   ،فة بي املسملمي وغرياملا   أضماناها ما  

 ىلسفاحلج العودة    ، ن الفقهاء والد اة صمموروا هنم اإلسممالم دي  سرصمماء هنم  ؛اإلسممالم

    اه  السنة وال يج بسوااا. 

 :م  الفره يشء

أكرم ا  املسممملمي بفره  ؛والضمممعفبعد ثال  سمممنوا  م  املجاادة والصمممرب  

 .ريض ا   نهام واو سسالم كجٍّ م  نزة ب   بد املءل  و مر ب  اخلءاب ، فيم

 : سسالم نزة ب   بد املءل 

ريض  وتبعه سسمالم  مر ب  اخلءاب  ،يف السمنة السمادسمة أسملم نزة  م  النبي  

 الزم .، وكان للقوة البدنية دورا  يف ذلك ا   نهام

،  ند الصممفا فرذا  وشممتمه، فلم يكلمه النبي   عهج برسممول ا   فقد مر أبو  

رف  نه، فعمد سىل نادي رريف  ند الكعبة  ممموموالة لعبد ا  ب  ُعْد ان تسمر، ثم انص

راععا  م    ،أن أربج متوشمممحا  روسمممه  فجلس معهم، فلم يلبث نزة ب   بد املءل 

ن صا له ن صمممه بدأ بالءواف بالكعبة، وكان   ،وكان صممماي  رنص ،ر  وكان سذا رعر م  ر 

لو رأيت ما   ؛وأشمممّد  شمممكيممة، فلام مر باملوالة رالت له: يا أبا  امرة ،أ ز  فتى يف رريف

لقي اب  أايك آنفا  م  أيب احلكم، وعد  ااانا عالسما  فرذا  وسمب ه وبلغ منه، ومل يكلمه  

ا   يب عهج، حم ه  مد، فايتمج نزة الغضمم  ملا أراد ا  به م  كرامته، فتره يسممعى ُمغ 
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ربه هبا ممممممرفر القو  فضمم  ،فلام رآ  عالسمما  يف القوم أربج نحو ، يتى سذا رام  ا رأسممه

ة  منكرة، ثم رال: أتشمممتمه! فأنا  ا دينه ج  ه شممم  ج  ُرد   يل  ذلك سن  ،فشممم  أرول ما يقول، ف 

روا أبا عهج، فقال أبو عهج: ممممممفقامت رعال م  بني خمزوم سىل نزة لينصمماسممتءعت، 

ببت اب  أايه سب ا  ربيحا . ،د وا أبا  امرة  فوا  لقد س 

أربج نزة  ا نفسممه، ورال: ما صممنعت؟ اللهم سن كان اريا  فاععج تصممديقه يف 

ا م  وسممموسممممة  فبما  بليلمة مل يبمت بمثلهم  ،رلبي، وسال فماععمج يل ممما ورعمت فيمه خمرعما  

أاي، سين ورعت يف أمر وال  يا ب فقال:   ىل رسممول ا   سالشمميءان، يتى أصممبح، فغدا 

ثني   ؟شممديد  أم غيي   أ رف املتره منه، وسرامة مثيل  ا ما ال أدري ما او!! أرشممد   فحد 

فه   فأربج رسممول ا    ،أاي أن قدثني يا ب فقد اشممتهيت   ،يديثا   ر  وو فه واو  فهك 

  ،، فقال: أشهد أنك الصادر  ، فألقى ا  تعاىل يف رلبه اإليامن بام رال رسول ا   شمروب

وأين  ا ديني ا ول،    أاي دينمك، فوا  مما أيم  أن يل مما أظلتمه السمممامء  يما ب فمأظهر  

 الدي . مفكان نزة مم  أ ز  اُ  هب

 : سسالم  مر ب  اخلءاب

كان أم ربيعة: ليا تقول   ،ال ُيرعى سسممالمه أبدا   ،غليفا  كان  مر يف اجلاالية ف ف ا  

عاءين  مر وأنا   ، مر م  أشممد النا   لينا يف سسممالمنا، فلام  ي أنا للتروه سىل احلبشممة

ه، فقمال: سىل أي  يما أم  بمد ا ؟ فقلمت: رمد آذيتمونما يف ديننما    ، ا بعريا نريمد أن نتوعم 

 بادة ا ، فقال: صمممحبكم ا ، ثم ذا ، فجاء فنمها  يف أر  ا  ييمث ال نؤذى يف 

ة   مر ب  اخلءماب، فقمال: ترعي أن   ،موعي  مامر ب  ربيعمة رم  فمأاربتُمه بام رأيمت م  ر 

يعني م  شممدته  ا   ،ُيسمملم؟ رلت: نعم، رال: فوا  ال ُيسمملم يتى ُيسمملم نار اخلءاب

 املسلمي.
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 وكان النبي  ،  خلءاب أسمملم  مر ب  ا ،وبعد ثالثة أيام م  سسممالم نزة  

 رد د ا ا  تعاىل إلسالمه.

اللهم أ ز اإلسمممالم بمأيم   الرعلي  » رمال:  أن النبي    ؛   اب  مسمممعود وأنس

 .فكان أيبهام سىل ا   مر  ،«سليك: بعمر ب  اخلءاب أو أيب عهج ب  اشام

موعها  أن أاته فاطمة بنت اخلءاب كانت رد أسلمت وأسلم    ؛وكان سسالم  مر

ام رعج  سمعيد ب  ميد، ومها مسمتتفيان بإسمالمهام م   مر، وكان نعيم ب   بد ا  النح 

 ،وكان أيضما  يسمتتفي بإسالمه فررا  م  رومه ،م  رومه م  بني  دي ب  كع  رد أسملم

ئهما القرآن، فتره  مر يومما  سىل فماطممة بنمت اخلءماب يقر  وكمان ابماب ب  ا ر  يمأيت

رد ذكروا له أهنم رد اعتمعوا يف   ،وراءا  م  أصمحابه متوشمحا  سميفه يريد رسمول ا   

ه  بيت  ند الصممفا، وام رري  م  أربعي ما بي رعال ونسمماء، ومر رسممول ا    م 

  نزة ب   بد املءل  وأبو بكر الصمديق و يل ب  أبى طال  يف رعال م  املسملمي، مم

ومل خيره فيم  اره سىل أر  احلبشمة، فلقيه نعيم ب   ،بمكة كان أرام مر رسمول ا  

ر أمر    ،امها الصممممابئ  ،فقمال لمه: أي  تريمد يما  مر؟ فقمال: أريمد حمممدا    ، بمد ا  المهي فر 

ه أيالمهما  ،رريف و ماب دينهما، وسمممم   آهنتهما، فمأرتلمه. فقمال لمه نعيم: وا  لقمد   ،وسمممفم 

تك نفسمك م  ي  ممممتاركيك متشم  - شمرية النبي-أترى بني  بد مناف    ؛نفسمك يا  مر  غر 

 ا ا ر  ورمد رتلمت حمممدا ؟ أفال ترعر سىل أامج بيتمك فتقيم أمرام؟ رمال: وأي أامج 

بيتي؟ رال: صمممهرك واب   مك سمممعيد ب  ميد ب   مرو وأاتك فاطمة بنت اخلءاب،  

 فقد وا  أسمملام وتابعا حممدا   ا دينه، فعليك هبام )أراد بهلك وفه    رسممول ا  

فرعر  ،وعها أاون م  سيهاء رسمممول ا   ا كج يال(اشمممية   ليه، وسيهاء فاطمة وم

)طه( ُيقرئهام سمورة  معه صمحيفة فيها  ،و ندمها اباب ب  ا ر   ، مر سىل أاته واتنه
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سيمااما، فلام سممممعوا يس  مر تغيم   ابماب يف خممدن هنم أو يف بعض البيمت، وأامه  

داج سىل البيت،  فاطمة بنت اخلءاب الصممحيفة فجعلتها يف ثياهبا، ورد سمممر  مر يي 

رال: با   ،رال له: ما سممعت شمييا  ؟  الصمو ا  ما اه  رراءة اباب  ليهام، فلام داج رال:

وا  لقد ُأارب  أن كام تابعتام حممدا   ا دينه! وبءف بتتنه سمممعيد ب  ميد، فقامت سليه  

رهبا فشمجها، فلام فعج ذلك رالت له مممممأاته فاطمة بنت اخلءاب لتكفه    موعها، فضم

ه واتنه: نعم، رد أسملمنا وآمنا با  ورسموله، فاصمنر ما بدا لك! فلام رأى ما بأاته  أات

م  المدم نمدم  ا مما كمان صمممنر، فمار وى ورمال  اتمه: أ ءيني امه  الصمممحيفمة التي  

فلام رمال    ،-وكمان  مر كماتبما  -نفر مما امها المهي عماء بمه حمممد  ا    ،سممممعتكم تقرؤون آنفما  

ا سذا ررأاا   . ليها، رال: ال تايف ذلك رالت له أاته: سنا نتشمماك ويلف هنا برهنته لريدهن 

كك،  شممممممممرفقالت له: يا أاي سنك نجس   ا   ،سليها، فلام رال ذلك طمعت يف سسممالمه

وسنه ال يمسمممها سال الءاار! فقام  مر فاغتسمممج، فأ ءته الصمممحيفة وفيها )طه( فقرأاا،  

رمه! فلام سممممر ذلك اباب اره فلام ررأ منها صمممدرا  رال: ما أيسممم  اها الكالم وأك

فقال له: يا  مر وا  سين  رعو أن يكون ا  رد اصممك بد وة نبيه، فإين سمممعته   ،سليه

د  اإلسممالم بأيب احلكم ب  اشممام أو بعمر ب  اخلءاب »أمس واو يقول:  فا    ،«اللهم أي 

ني يا اباب  ا حممد يتى  ،ا  يا  مر فقال له  ،آتيه فأسملمفقال له  ند ذلك  مر: فدل 

ثم  ،فأاه  مر سمميفه فتوشممحه ،اباب: او يف بيت  ند الصممفاء معه نفر م  أصممحابه

رب  ليهم الباب، فلام سممعوا صموته رام رعج مممممفضم  ،وأصمحابه  مد سىل رسمول ا   

فنفر م  الج الباب، فرآ  متوشممحا  بالسمميف، فرعر سىل  م  أصممحاب رسممول ا   

اها  مر ب  اخلءاب متوشممحا  السمميف،   ؛ال: يا رسممول ا فق  ،واو فزن رسممول ا   

هن لمه، فمإن كمان عماء يريمد اريا  بمهلنما  لمه، وسن كمان عماء  ائمفقمال نزة ب   بمد املءلم : فم
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وهنض سليه رسول    ،هن له، فأذن له الرعجئ: افقال رسول ا     ا  رتلنا  بسيفه.شمريريد  

بمجمر ردائه، ثم عبه  به عبهة شمممديدة  يتى لقيه يف احلجرة، فأاه بحجزته أو  ا  

،  « زل ا  بمك رمار مة ناخلءماب؟ فوا  مما أرى أن تنتهي يتى ي  يما ب مما عماء بمك  »ورمال:  

 عيتك  وم  با  وبرسوله وبام عاء م   ند ا . ؛فقال  مر: يا رسول ا 

أن  مر رد  تكبرية  رف أاج البيت م  أصممحاب رسممول  فكرب  رسممول ا  

م  مكاهنم ورد  زوا يف أنفسمهم يي أسملم  مر   فتفرر أصمحاب رسمول ا    ،أسملم

 وينتصفون هبام م   دوام. مر سسالم نزة، و رفوا أهنام سيمنعان رسول ا  

 تمهكر  أي  أامج مكمة أشممممد لرسمممول ا    ،رمال  مر: ملما أسممملممت تلمك الليلمة

عهج. فأربلت يي أصمممبحت   داوة يتى آتيه فُأارب  سين رد أسممملمت. رال: رلت أبو

باب  أاتي، ما عاء    يتى رضبت  ليه بابه. رال: فتره سيل أبو عهج فقال: مريبا  وأاال  

وصممّدرت بام عاء به!! رال  ،ت  ُاربك أين رد آمنت با  وبرسمموله حممديبك؟ رال: ع

 رال: ربحك ا  وربح ما عيت به. مر: فرضب الباب يف وعهي و

: لقد كنا وما نقدر أن نصمميل  ند الكعبة يتى أسمملم يقول  بد ا  ب  مسممعود  

ة منه    مر، فلام أسملم  مر راتج رريشما  يتى صما  ند الكعبة وصملينا معه، وما ملنا أ ز 

 أسلم  مر ب  اخلءاب.

 :القوة بحس  ممانه أسباباحلكمة النبوية يف استثامر 

 ،رتهممممورد تكفج ا  بنص ،مؤيد منه ،رسول م   ند ا   بالرغم م  كون النبي  

مل يك  يومما  ليتورف    اتماذ ا سمممبماب الوارعيمة التي يقمدر  ليهما، وانما بحمث     

فأمر أبو طال  والعبا    واجلسدية،  فيةشمرن؛ الاواي القوت  ؛القوة التي يف ممانه  أسباب
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فيتي له، وطل   مر ب  اخلءاب ونزة ليكونا شممممربعدم سظهار سسالمه ليكونا نايتي  

 روتي عسديتي مؤيديتي له.

فإذا كان او نبي فإن   ،سممم   متهيفإنه   ،وترك لنا اه  احلكمة لنعمج هبا م  بعد  

دوراهنم مر رانون ا  يف وناية أنفسمهم تكون م     ،م  بعد  ال يملكون اه  اخلصميصمة

نرى كثريا    ،ومر ذلك الوضمموح يف املنهج النبوي ،سممباب بمسممببا اارتبان ا  ،ا ر 

ا   ا كج  ..ارنممممما  ينصم :وام يقولون ،املهالك سىلم  الد اة اليوم يرمون بأنفسمهم 

     ين الرارية يف غري موضعها.ا!! فيضعون اه  املعيشء ردير

 :صورة م  التحدي

 ،جترؤوا  ا اجلهر بالقرآن ،مل ا رأى املسملمون منعتهم و ز  م بإسالم  مر ونزة

 بد ا  ب  مسمعود، وكان رعال  ضمعيفا  رريقا ، ولكن ه يف   ؛وأول م  عهر بالقرآن يف مكة

فتره صمباح ذا     ،«أثقج م  عبج أيد»: صمدر اال تقاد كان كام وصمفه رسمول ا   

ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ يتلو:    يتى ورف  نمد املقمام وأامه  ،يوم ورريف يف أنمديتهما

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  

 .[6 – 1]الرن :  ژڈ  ڈ  

ا ترب  م امء مكمة قمديما  و  ،يف المد وة واجلرأة  ا  نو يم  ا  تءورامها احلمد   فكمان  

ربونه ويؤذونه واو يقرأ، يتى ررأ منها ما شماء مممممقاموا سليه يضملكربيائهم وسذالال  هنم، ف

اها الهي    :رف سىل أصحابه وآثاُر اإليهاء يف وعهه، فقال له أصحابهمممما  أن يقرأ، فانص

ولي  شمميتم  ررأن   ليهم   ،فقال: ما كان أ داء ا  أاون  يل  منهم اآلناشممينا  ليك، 

 فقالوا: ال، لقد أسمعتهم ما يكراون. ،غدا  
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وسنام  ،فإن الد وة ليسمممت باملكار    ،مل يك  ما فعله اب  مسمممعود سمممنة د وية أبدا  

 ورفر معنويا  أصممحابه املسممتضممعفي فحسمم ، فال ،كانت يالة أراد هبا قدي رريف

القرآن بصمممو  مرتفر سحلممادي ويقرأ  نمماد  سىل  يممداممج رعممج  اليوم أن  ليقهر    ؛يصمممح 

فيها القرآن!! فإن اها    شممممرامللحدي !! أو يداج سىل موارعهم اإللكرتونية فيترترها وين

فصورة اب  مسعود اي تصممممرف شتصممممي نابر م  قد  ،يزيدام سحلادا  وكراا  للدي 

 وليس م  باب الد وة سىل ا  تعاىل. ،لعدو نال منهم

 :سثباتا  لصدره اوارر ما عرى للنبي م  

ُد بكثري م  املعجزا  االل اه  الفرتة العصميبة كان رسمول ا   لكنها ما   ،ُيؤي 

 .وعحود   وتعمد سنكار   ،كانت لتنفر م   رف احلق

مر  مدم    ، قمديما  لقوممه  ؛ جيري  ا يمد ممد ي النبوة   ، أمر امارر للعمادة   : واملعجزة 

 ردر م  ا معارضته. 

بممالقح   -1 فالممد مماء  ا رريف  النمما     لام رأى رسمممول ا   ؛  سنكممارا  م  

وم  أصمممحمابه وانما  وضمممعفما ، أراد أن يفهر شمممييما  مما كانت النما  يف ممانه   ،وعحودا  

فأاه م   ،«سمبر  كسمبر يوسمف  اللهم»رال: الصمدر فيسمتسملمون له، يعدونه م  آيا  

تز م أنك    فقال: سنك ،سمنة يتى أكلوا امليتة واجللود والعفام، فجاء  أبو سمفيان وغري  

 (1 ).ُبعثت رنة، وسن رومك رد الكوا، فادن ا  هنم، فد ا ف ُسقوا الغيث

ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ژ   وله تعاىل:نزل رس جام غيبي مرك  اارر؛   -2

ۆۈ ۈٴۇ  ۋ  ۋ ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  

 
 كون باملسلمي  ند القح .شمرسذا استشفر امل  :(، باب1020):  أارعه البتاري(  1)
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 2]الروم:   ژى   ى     ائائ  ەئ        ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ    ې  ې

فماآليمة سابمار  بمانتصممممار الفر   ا الروم يف منءقمة أغوار ا ردن؛ التي تبعمد       ؛[5  -

 .فثبت اخلرب مءابقا  للواررمسرية شهر،  مكة

آار،   كفار العرب مم  النممزول، بإابار غيبيٍّ  لكجآار أ ج  منه قّد  يف اآلية  و

ر الروم م  عديد  ا ممممماالل بضمر سمنوا ، فسمتنتصم واو ما سميقر م  يد   فيم

الفر  االل بضمممر سمممنوا ، وتسمممرتد كمج أرايض بالد الشممممام التي أمايتهما  نهما، 

مممي  ضر مل  يشاء  ا م  يشاء، ويقمممالنصي بمممضولتعلموا أن مالك ا مر كله بيد ا ، يق

ر أو ممممرف بتلقه، وال أيد له روة النصممممهنزيمة مل  يشاء مم  يشاء، فهو سبحانه املتصبا

ر فيه الروم  ا الفر ، يفرح املؤمنون  ممممممويف ذلك اليوم املو ود، الهي ينتصمم،  اهنزيمة

رام  ا رريف يف بدر، فهو العزيز الغال  الهي ال غال  ممبتحقيق و د ا  تعاىل، ونص

 الهي يريم  باد  الضعفاء، وينرصام ولو بعد يي. له، واو الرييم 

م(، ووافقه أيضمما  انتصممار النبي  62٣ ام )  ،ورد يصممج ذلك بعد ثامن سممنوا 

 كي. شمريف بدر  ا امل حممد 

بتالف غرياا   ،مكانة يف كثري م  النفو  وللمعجزا  احلسممية يف مم  النبي  

معهمما معجزة وال غريامما التي ال ينفر  النفو   أن تكون اخلوارر    ،م   املفرت   وم  

ووعوب  ،نفرا  ملا يعتقد  العامل الغريب اليوم م  يتمية الكون  ؛الءبيعيمة اليوم أكثر تأثريا  

نفريتي   ،بمالرغم م  نفريما  الفيزيماء احلمديثمة  ،واسمممتحمالمة نقضمممهما ،القواني الفيزيمائيمة

وسنام اي    ،أثبتتما أن القواني الفيزيمائيمة ليسممممت يتميمةاللتمان  ووالنسمممبيمة(    ،كوانتم)ال

وسنام ينسممارون متأثري    ،منضممبءة بضمماب ، ومر ذلك ال يصممدر النا  اليوم اخلوارر

 بالنفريا  العلمية واالكتشافا  احلديثة. 
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التي بينمت يقمائق كثرية يف  ؛والقرآن اليوم فيمه مما فيمه م  اآليما  الكونيمة العفيممة

مل يكتشمفها اإلنسمان سال يف القرن املايض، فهها اخلءاب العلمي أكثر تأثريا  اليوم   ،الكون

فلكج ممان اءاب يؤثر  ،كعصمما موسممى وشممق البحر  ؛م  اخلءاب اإل جامي املادي

   واحلكيم م  يضر اليشء يف موضعه.  ،بتالف ممان آار ،فيه

  :سلمي ويصارام املءبقالوثنيي  ا امل متالؤ

ال  ن س واملؤمن  دمل يزد  ،مني والوثنيي سنوا  م  اجلدال واملدافعة بي املؤبعد سبر  

واحلصول  ا يريتهم الدينية، ورد  جز  رريف  ،ر ا  تعاىلموثقة بنص ،ثباتا  وتوسعا  

، كحمج أاري فتجرأ  وذابمت سىل أبعمد مما يمك  أن يفعلونمه  ،متمامما     صمممد املسممملمي 

الهي   ،ليتتلصمموا م  اها الدي  ؛  النبي حممد  يكون بقتجو  (؛آار الء  الكي) واو

 ادد مصاحلهم الدنيوية وم امتهم الدينية ومكانتهم بي العرب. 

وأمرام أن يمدالوا   ،ر بني  بمد املءلم مج  ،مر أبو طمالم  بام اءءوا لمهسمممفلام  

فاعتمر  ا ذلك مسمملمهم  ،هلو  مم  أرادوا رتعشممعبهم، وأمرام أن يمن رسممول ا  

فلام  رفمت رريف أن   ،ومنهم م  فعلمه سيامنما  ويقينما    ،ه نيمةلمنهم م  فعمف  ،وكمافرام

فأمجعوا  ،كون م  رريفشممراعتمر امل  ،وأمجعوا  ا ذلك ،القوم رد منعوا رسول ا  

 يتى ُيسمملموا رسممول ا   ،أمرام أن ال جيالسمموام وال يبايعوام وال يدالوا بيو م

وال   ،ال يقبلوا م  بني ااشممم صمملحا  أبدا  بأ ؛ورعوا  يهاصممحيفة ذلك  وكتبوا يف   ،للقتج

لتمأامه بعمدا     يف عوف الكعبمةالصمممحيفمة    ا لقوو ،امهام بمه رأفمة يتى يسممملمو  للقتمجيمأ

 .افهمشمررتلوا أنفسهم وأ :فال تقول العرب ،دينيا  أمام العرب
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يتى ال تصممج سليهم لقمة طعام، وكان أبو هن  يدور    ،وأيكمت رريف احلصممار

وأنما   ،معكم  يتى ال يمدركوا شمممييما   ،ويقول هنم: غمالوا  ا أصمممحماب حمممد  ،بي التجمار

 أدفر لكم أضعافا  مضا فة.

جر  ا ءفاضممم أمر رسمممول ا    ،وكان أبو طال  سذا أاه النا  مضممماععهم

ر أيمد بنيمه أو أاوتمه أو بني  ممه أم  ،، فمإذا نمام النما جميمه م  غمدرامفراشممممه يتى  

أن يأيت بعض فرشممهم فينام   وأمر رسممول ا   ،فاضممءجعوا  ا فرا  رسممول ا   

 متوهيا .   ليه

عال ف ،صممبياهنمبام يف ذلك  را ، مممممرام اجلون  صمممممممواسممتمر احلصممار يتى  صمم

فال جيمد مما   ،بكماؤام يتى سممممر م  وراء الشمممعم ، فكمان الوايمد منهم خيره بمالنفقمة

 يتى ما  روم منهم.  ،رتيهيش

كون  شممممممرمل يك  امل، وبدافر ا االر العربية التي اي بقايا أاالر سبراايم  

ي  بشم يء م   ممممممجيعا  راضمي    اه  املقاطعة، فقد كان بعضمهم جاول تزويد املحاو 

لمه بمالءعمام  ،الءعمام، فكمان اشممممام ب   مرو يمأيت بمالبعري وخيره بمه ليال  بماجتما     ،فيحم 

لوال أن أبا  ،ومه ت بقتله  ،ثم يفلته ويوعهه سىل الشممع ، فعلمت رريف بهلك ،الشممع 

اا  نه كان خيره بالءعام لعمته ادجية مر    ؛ومنهم يكيم ب  يزام  ،سفيان ب  يرب رد 

وأغلظ له القول، فجاء أبو البترتي ب  اشممام ورال  يب    ،غالم له، فا رتضممه أبو عهج

ج  سمممبيله، فأتى أبو عهج فتشمممامتا  ،ج: طعام كان لعمته  ند  عه  ،أمتنعه أن يأتيها به؟ ا 

 فكف   نه. ،فشجه وآذا   ،ورضبه أبو البترتي بعفم
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فقد سممممر  ،فقد كان احلصمممار أداة س المية كبرية ،ويصمممج ما مل يك  باحلسمممبان

  الون    اه وصمماروا يتسمماء ،ال سمميام يف مواسممم احلج  ،العرب هبها احلصممار الغري 

 و   سب  صرب املسلمي وقمج ا ذى.   ،الدي 

وكانوا أكثر   ،عاء وفد م  نصمارى احلبشمة سىل رسمول ا    ،واالل فرتة احلصمار

الهي     ،م  االل أصمحابه املهاعري  يف احلبشمة  م  ثالثي، وكانوا رد سممعوا بالنبي  

حلوار اهنادت، فكان اؤالء مم  كانوا يقومون بالد وة فيها باحلكمة واملو فة احلسممنة وا

فأيبوا أن يدالوا يف اإلسممالم مورني، فشممدوا الريال   ،ورر يف رلوهبم صممدر النبي  

يف شمممع  أيب طال ، دالوا فيه  يتى بلغوا مكة املكرمة، فلام أاربوا بحصمممار النبي  

آمنوا مجيعا ،   ،واسمتمعوا للقرآن ،فلام سممعوا م  رسمول ا   ،يتى انتهوا سىل النبي  

فمأتماام ورمال هنم: مما رأيمت ركبما  أنق منكم، أرسممملكم رومكم   ،فعلم بمهلمك أبو عهمج

فلم تءمي  تالسمممكم  ند  يتى فاررتم دينكم وصمممدرتمو     ،تعلمون ارب اها الرعج

 ولكم ما أنتم ،فقمالوا  يب عهمج: سمممالم  ليكم ال نجماالكم، لنما ما نح   ليمه ،فيام رال

وفيهم نزل روله تعاىل:   ،يدالون يف اإلسمممالم  ليه، فكانوا أول وفد سىل رسمممول ا  

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ژ

ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  

 .[54 – 52]القصص:  ژچ  چ  ڇ  

ة  )ثم سن ا  أطلر   ضم  صمغرية( رد أكلت ما يف الصمحيفة  الة  شمممممراحلرسموله أن ا  ر 

 مه أبا  فأارب رسمول ا   ،وبقي ما كان فيها م  ذكر ا    ،م  كالم اجلور والفلم

طمالم  بمهلمك، فسمممألمه أبو طمالم : أربم ك أاربك بمهلمك؟ رمال: نعم، فتره أبو طمالم  سىل 

أن ا  رد سممل    -ومل يكهب ر -ين ورال لكفار رريف: سن اب  أاي رد أارب ،املسممجد
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فأتت  ا كج ما كان فيها م  عور وظلم ورءيعة ريم، وبقي   ، ا صحيفتكم ا رضة

فيهما كمج مما ذكر بمه ا ، فمإن كمان اب  أاي صممممادرما  فمارععوا    سممموء رأيكم، فوا  ال  

ؤون، ففرح نسمل مه يتى نمو     آارنا، وسن كان كاذبا  دفعنا  سليكم ففعلتم به ما تشا

فجاؤوا صمحيفتهم   ،وظنواا فرصمتهم للقضماء  ا رسمول ا    ،كون بهلكشممممممرامل

: امها  واورمال  ،فام مادام ذلمك سال بغيما  و مدوانما    ،فمإذا هبما كام أارب النبي    ،ففتحواما

 ،م  ظلمنا ا رنا  مممفعاد أبو طال  سىل الشع  واو يقول: اللهم انص،  سحر اب  أايك

 استحج  ما جرم  ليه منا. و ،ور ء ر  أريامنا

فها  اشممام ب   مرو سىل ماري ب  أمية فقال: أرضمميت أن تأكج الءعام وتلبس 

سنام أنما رعمج  ؟فقمال: مماذا أصمممنر  ؟وأاوالمك ييمث رمد  لممت ،الثيماب وتنكح النسمممماء

فقمال: فمأنما معمك. فقمال ماري:   ،وايمد، وا  لو كمان معي رعمج آار لقممت يف نقضمممهما

فقاال له: أرضيت أن  لك  ائلتان م     ،، فهابا سىل املءعم ب   ديالثا  اطل  لنا رعال  ث

فقمال: اطلبما لنما رعال   ،فقماال: سنما معمك  ،فقمال: سنام أنما وايمد  ؟ بمد منماف وأنمت شمممماامد

، فهابوا سىل أيب البترتي ب  اشممام، فءل  اامسمما ، فهابوا سىل ممعة ب  ا سممود،  رابعا  

وساراه بني اماشمممم م     ،وتعماامدوا  ا نقض الصمممحيفمة  ،فقعمدوا ليال  بمأ ا مكمة

 الشع .

  ؛وطاف ماري بالبيت ثم رال للنا : يا أاج مكة  ،فلام أصمبحوا ذابوا سىل أنديتهم

ال يبتما ون وال ُيبتمان منهم،   ،أنمأكمج الءعمام ونلبس الثيماب وبنو اماشمممم واملءلم  الكى

أبو عهج: كهبت وا  ال تشمممق، وا  ال أرعد يتى ُتشمممق  اه  الصمممحيفة الفاملة، فقال 

أبو البترتي: صممدر   فقالفقال ممعة: أنت وا  أكهب، ما رضممينا كتابتها يي كتبت، 

ممعمة، ورمال املءعم: صمممدرتام وكمهب م  رمال غري ذلمك، نربأ سىل ا  منهما وممما كتم  فيهما 
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ام ي بليج. وكثر النقا  واجلدال، فقممممموأيدام اشمام، فقال أبو عهج: اها أمر رد رضم

ورام اخلمسممة ولبسمموا السممالح مر   ،وشممق ما بقي منها  ،املءعم ب   دي سىل الصممحيفة

مجا ة م  النا ، وأ ادوا بني ااشمممم واملءل  سىل مسممماكنهم، وفكوا بهلك احلصمممار 

 شهرا . ي شمرثامنية و  ي ماداله

  :فشج سياسة الكهب اإل المي لز امء مكة

لتنفري العرب   ؛المد مايمة الكماذبمة  شممممممممممرنم امء مكمة ب  االل املوسمممم اجلمديمد رمام

 .تفشج فيها فشال  ذريعا  فكانت رريف ،  د وة النبي  م سىل مكة القادمي 

وكمان سممميمدا     ؛الءفيمج ب   مر المدو   :  رمدم مكمة م  أسممميماد العربمم  ف  -1

ويهرو  م    ،اف رريفشمممرفاعتمر به أ  ،و ، وكان رد ردم مكةيف د   ومءا ا    يفا  شمممر

عت يتى أمج ،فوا  ما مالوا يب :وهنو  أن جيتمر به أو يسممر كالمه، رال، رسمول ا  

 يي غدو  سىل املسممجد كرسممفا    يتى يشممو  أذينّ   ،وال أكلمه  ،أال أسمممر منه شممييا  

 م  أن يبلغني يشء م  روله وأنا ال أريد أن أسمعه.  را  فر   ؛)القء (

رائم يصميل  ند الكعبة، رال: فقمت  فإذا رسمول ا    ،رال فغدو  سىل املسمجد

رال: فقلت  ،فسممعت كالما  يسمنا   :فأبى ا  سال أن يسممعني بعض روله، رال ،منه رريبا  

فام    ،احلس  م  القبيح ما خيفى  يل  ،وا  سين لرعج لبي  شا ر  ،واثكج أمي :يممميف نفس

ربلته، وسن كان  الهي يأيت به يسممنا  فإن كان  ،يمنعني أن أسمممر م  اها الرعج ما يقول

فقلت:  ،دالت  ليهفسىل بيته،  رف رسول ا  مممربيحا  تركته. رال: فمكثت يتى انص

كمها وكمها، رمال: فوا  مما بريوا يب خيوفونني أمرك يتى   :سن روممك رمالوا يل  ؛يما حمممد

فسممعت   ،ليال أسممر رولك، ثم أبى ا  سال أن يسممعني رولك  ؛سمدد  أذين بكرسمف
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وتال  يل    ،اإلسمممالم روال  يسمممنا ، فا ر   يل أمرك، رال: فعر   يل  رسمممول ا  

فال وا  ما سممممعت روال  ر  أيسممم  منه، وال أمرا  أ دل منه. رال: فأسممملمت  ،القرآن

سين امرؤ  مءمان  يف رومي، وسين راعر سليهم    ؛ورمال: يما نبي ا   ،وشمممهمد  شمممهمادة احلق

 ،فمادن ا  أن جيعمج يل آيمة تكون يل  ونما   ليهم فيام أد وام سليمه  ،ماإلسمممالسىل  ودا يهم  

يتى سذا كنمت بثنيمة    ،فترعمت سىل رومي  :رمال  .«اللهم اععمج لمه آيمة»:  رمال فقمال

فقلمت: اللهم يف غري   :ورر بي  يني نور مثمج املصمممبماح. رمال  ،تءلعني  ا احلمارض

ي لفراري دينهم، رمال: فتحول  فمإين أاشمممى أن يفنوا هبما مثلمة ورعمت يف وعه  ،وعهي

ن ذلمك النور يف رأ  سممموطي  وفورر يف رأ  سممموطي، رمال: فجعمج احلمارضون يرتاؤ

يتى عيتهم فمأصمممبحمت فيهم، فلام نزلت    ،وأنما أ ب   ليهم م  الثنيمة ،كمالقنمديمج املعلق

فلست منك ولست مني، رال:  ،فقلت: سليك  ني يا أ ب ت    -وكان شيتا  كبريا  -أتاين أيب  

 :فدينك ديني. فقلت  ؛يا بني؟ رال: رلت: أسملمت وتابعت دي  حممد. رال: أي بنيومل 

ثم ائتني يتى أ لمك مما  لمت. رال: فها  فاغتسمج  ،وطهر ثيابك ،فاذا  فاغتسمج

فقلت:  ،ثم عاء فعرضممت  ليه اإلسممالم فأسمملم، رال: ثم أتتني صممايبتي ،وطهر ثيابه

ر    ؟!بأيب أنت وأمي ،فلسمممت منمك ولسمممت مني. رالت: ومل  ،سليمك   ني رال: رلمت: فر 

فاذابي سىل   :بيني وبينك اإلسمممالم وتابعت دي  حممد. رالت: فديني دينك. رال: فقلت

وكان احلمى نى نو   ، لدو صمنام    (ىشمممممرذو ال)ى فتءهري منه، وكان  شمممممرنى ال

أتشممى  ا الصممبية م     ،وشممج م  ماء هيب  م  عبج. رالت: بأيب أنت وأمي  ،يوله به

 ،فهابت فاغتسمملت ثم عاء  :ى شممييا ؟ رلت: ال، أنا ضممام  لهلك. رالشممممممممرذي ال

فعرضمت  ليها اإلسمالم فأسملمت، ثم د و  دوسما  فأبءؤوا  يل، ثم عيت رسمول ا   

  اللهم  »رمال:    ،فمادن ا   ليهم  ،سنمه رمد غلبني  ا دو  الزنما  ؛ول ا فقلمت: يما رسممم
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رال: فلم أمل بأر  دو  أد وام    ،«اد دوسمما ، ارعر سىل رومك فاد هم وارفق هبما

ى بدر وأيد واخلندر، ثم ممممممومضمم  ،سىل املدينة  يتى ااعر رسممول ا     ،سىل اإلسممالم

 بم  أسلم معي م  رومي. ردمت  ا رسول ا  

ُنوءة (ضمامد)ومم  ردم  ا مكة    -2 رر ي م  اه  الرياح  ،واو م  أ مد شم   ،وكان ي 

لعج   ،سن حممدا  تنون، فقال: آيت اها الرعج  :فسمممر سممفهاء م  سممفهاء النا  يقولون

وسن ا     ،فقلمت: سين أررى م  امه  الريماح ،ا  أن يشمممفيمه  ا يمدي، رمال: فلقيمت حمممدا  

سن  احلمد   نحمُد  ونسممتعينه، م   »: النبي  يشمممفي  ا يدي م  يشممماء، فهلم، فقال 

ج  له، وم  يضممملج فال اادي له، وأشمممهد أن ال سله سال ا  ويد  ال   هيدي ا  فال ُمضممم 

فقال: وا  لقد   .«ورسموله، أما بعدوأشمهد أن حممدا   بد   (،    مرا )ثال  يك لهشمممممر 

سمممعت رول الكهنة ورول السممحرة ورول الشممعراء، فام سمممعت مثج اؤالء الكلام ،  

فقال:   .«؟و ا رومك »ورال له: ،  فهلم يدك أبايعك  ا اإلسمالم، فبايعه رسمول ا   

 و ا رومي.

 : اجلسسالم توسر الد وة سىل 

 فقلت: اج شمهد أيد منكم مر رسمول ا   رال  لقمة: سمألت اب  مسمعود  

فالتمسنا  يف ا ودية   ،ففقدنا    ،ذا  ليلة ليلة اجل ؟ رال: ال، ولكنا كنا مر رسول ا   

ليلة با  هبا روم، فلام أصبحنا سذا او    شمروالشعاب، فقيج: استءري؟ اغتيج؟ رال: فبتنا ب

راء، رال:   شممممممممرفبتنا ب  ،فقدناك فءلبناك فلم نجدك ؛فقلنا: يا رسممول ا عاء م  ربج ي 

رال:   ،«فقرأ   ليهم القرآن   ، فهابت معهم   ،أتاين دا ي اجل  »ليلة با  هبا روم، فقال:  

كمج  فم ذكر اسمممم ا   »فمانءلق بنما فمأرانما آثمارام وآثمار نرياهنم، وسممممألو  الزاد، فقمال:  
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رمال    ،«، وكمج بعرة أو روثمة  لف لمدوابكميقر يف أيمديكم أوفر مما يكون حلام    ،  ليمه

 (1).«فإهنام طعام ساوانكم ،فال تستنجوا هبام»: رسول ا  

 : واشتداد احلزن بالنبي حممد ،فقد ا يبة

 :وفاة أيب طال 

لتقدمه يف السم     ؛املر  بأيب طال اشمتد   ،م  الشمع   بعد اروه رسمول ا   

واافوا سممموء    ،لكم امء مكة ذوكان رد جتاوم الثامني، فلام رأى   ،معاناته يف الشمممع و

 فرأوا أن يفاوضموا النبي    ،بسموء بعد وفاته وا اب  أايه رسمول ا  سم  سممعتهم سن م

ون م  انتشممممار د وتمه بي العرب، فمشممموا سىل أيب    ،بر مايمة  ممه م  عمديمد لعلهم جمد 

ربيعة وشيبة ب  ربيعة وأبو عهج ب  اشام  اف رومه  تبة ب  شمممرطال  فكلمو ، وام  أ

  يشممممممرو  ا  سسم دوا افهم  شممممممروأمية ب  الف وأبو سمفيان ب  يرب يف رعال م  أ

وتوفنا   ،رك ما نرىممممممورد يضمم  ،سنك منا ييث رد  لمت ؛فقالوا: يا أبا طال   ،رعال  

 ورمد  لممت المهي  بيننما وبي اب  أايمك، فماد مه، فتمه لمه منما، وامه لنما منمه،  ، ليمك

يريمدون أن يكف د وتمه للنما  ، )ليُكف  نما ونكف  نمه، وليمد نما وديننما ونمد مه ودينمه

 .(ويكتفي هبا لنفسه فحس 

اف روممك، رمد  شممممممممممراؤالء أ  ؛أاي  يما ب فقمال:    ،فبعمث سليمه أبو طمالم  فجماء  

و رضوا  ليه م   دم   ،اعتمعوا لك ليعءوك وليأاهوا منك، ثم أارب  بالهي رالوا له

أرأيتم سن أ ءيتكم كلممة تكلمتم  »:  لخار. فقمال هنم رسمممول ا   تعر   كمج فريق  

فلام   ،«؟وتؤدي سليهم هبما العجم اجلزيمة   ، ودانمت لكم هبما العجم ،  ملكتم هبما العرب   ،هبما

 
 أارعه مسلم يف صحيحه.(  1) 
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رال اه  املقالة، تورفوا وقريوا، ومل يعرفوا كيف يرفضممون اه  الكلمة الوايدة النافعة  

أمثاهنا، رال:   شممممممرسىل اه  الغاية واحلد، ثم رال أبو عهج: ما اي؟ وأبيك لنعءيكها و 

قوا بأيدهيم، ثم رالوا: أتريد ،  «وتلعون ما تعبدون م  دونه  ،تقولون ال سله سال ا » فصف 

 ا حممد أن جتعج اآلهنة سهنا  وايدا ؟ سن أمرك لعج .ي

ثم رمال بعضمممهم لبعض: سنمه وا  مما امها الرعمج بمعءيكم شمممييما  ممما تريمدون،  

ومل يلبمث سال    ،ثم تفرروا  ،ىل دي  آبمائكم، يتى جكم ا  بينكم وبينمهسفمانءلقوا وامضممموا  

اؤالء نزل رول ا    ويف،  ة للنبوةشممممممممريف السممنة العا  ،وما  أبو طال  يف شممهر رع 

ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ   پ           ڀ   ڀ   ڀ  ڀ   ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ تعاىل:  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  

ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ           ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک 

  .[8 – 1]ل:  ژڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ   ہ  

م  صدر اب  ملا  لم  ؛ان رد أسلمك، وكان أبو طال  أكثر املدافعي    النبي  

  ( بحريا)   شمممروب  ،ىل الشامسيي اصءحبه معه وما  لم   ،بيه  بد املءل ووصية أ ،أايه

و جبما  م  بعض   ،لنبي  احلكممة أراداما    ؛ولك  سسمممالممه كمان  ا  ،  الراام  بنبوتمه

ويمهابون    ،م  نمايمة و نمايمة بمالنبي    ،طمالم  أبوالمهي  يرتكون كمج مما فعلمه    ،املسممملمي 

  وتكفري والمدي  ،يتسمممابقون يف تكفري  وبمج   ،يكفرون فيهما أبما طمالم   ،سىل روايما  طمائفيمة

الءائفي   داحلق  ي  وصمممجإىل أف!  ، ومل يدركا البعثةالفرتة الناعي ومها م  أاج ، النبي  

 يف اإلسالم؟! املهابي 
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م  يا  م وُعزيت  » ار  عنامة أيب طال  فقال: أنه  النبي  ع  ف
لتك  ري  وصممم 

 (1) .«هبا اريا  

 :يفشمرال بجسد النبي حمنة سيهاء 

، فقد واسمتءا ت أن تنال منه ،انكشمف لقريف ظهر النبي   ،ملا ما  أبو طال 

ة  »:  رمال رسمممول ا    مما  »   :رمال  و ،(٣)« ني يتى مما   مي  (2) مما مالمت رريف كما م 

 (4).«نالت مني رريف شييا  أكراه يتى ما  أبو طال 

 :الهي تعر  له  فم  ا ذى

بيتمه،   سمممفيمه  م  رريف، فمألقى  ليمه ترابما ، فرعر سىل   ر  لرسمممول ا     -1

ة ال تبكي، فمإن ا   »فمأتمت ابنتمُه متسمممح    وعهمه الرتاب وتبكي، فجعمج يقول:   أي ُبن يم 

 .«مانر أباك

وأبو عهج    ،يصممميل  ند البيت  رال: بينام رسمممول ا         اب  مسمممعود  -2

ر  عزور  با مس، فقال أبو عهج: أيكم يقوم سىل سال
  (5) وأصحاب له علو ، ورد ُنح 

ّي  حممد سذا سمجد؟ فانبعث أشمقى القوم فأاه ،  عزور بني فالن، فيأاه  فيضمعه يف كتف 

وضممعه بي كتفيه، رال: فاسممتضممحكوا وععج يميج بعضممهم  ا    فلام سممجد النبي

 والنبي  ،  كمانمت يل منعمة  طريتمه    ظهر رسمممول ا   بعض، وأنما رمائم أنفر، لو  

 
 (.99٣0) 6/٣8  -بغري سند-، و بد الرمار يف مصنفه  1/260أارعه اب   دي يف الكامج  (  1) 

 .( كان   نه: أي عب   نه واابه، فهو كان وكائر2)

 (،    اب  اشام ب   روة    أبيه     ائشة.424٣) 2/679أارعه احلاكم يف املستدرك  (  ٣)

 .2/264ذكر  اب  اشام يف السرية (  4)

 السال: غالف اجلني يف بء  أمه واو املسمى باخلالل، واجلزور النارلة.  (5)
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واي عويريمة -يتى انءلق سنسممممان فمأارب فماطممة، فجماء     ،سمممماعمد مما يرفر رأسممممه

رفر   ،صمالته ى النبي  ممممفلام رضم،  فءريت  نه، ثم أربلت  ليهم تشمتمهم  -)صمغرية(

فلام سممممعوا صممموته ذا     «اللهم  ليك بقريف! »:  ثالثا   ثم رال  ،م د ا  ليهمرأسمممه ث

و تبة ب     ، اللهم  ليك بأيب عهج ب  اشممام » نهم الضممحك، واافوا د وته، ثم رال: 

  «و قبمة ب  أبى معي    ،وأميمة ب  الف  ، والوليمد ب   قبمة   ، وشممميبمة ب  ربيعمة   ، ربيعمة 

ى و  ى يوم بدر، ثم سحبوا سىل رلي    ،فوالهي بعث حممدا  باحلق م  لقد رأيت الهي  س 

 بدر.

ورمد اعتمر   ،ر رريشمممما  يومما  ممممممم بمد ا  ب   مرو ب  العمال: أنمه يضممم    -٣

فقالوا: ما رأينا مثج ما صمربنا  ليه م  أمر   جر، فهكروا رسمول ا  افهم يف احل  شممممممرأ

ه  أيالمنا ف  ر مجا تنا ، اب دينناو  ،وشممتم آباءنا  ،اها الرعج ر ! سمم  ، وسمم   آهنتنا ،وفر 

ي يتى مممم، فأربج يمشسذ طلر رسول ا    ،ام يف ذلك  فبينالقد صربنا  ا أمر  فيم! 

ثم مر  هبم طائفا  بالبيت، فلام مر هبم غمزو  ببعض القول، فُعرف ذلك يف   ،استلم الرك 

، فلام مر هبم الثانية غمزو  بمثلها، فعرف ذلك يف وعه رسمممول ا   وعه رسمممول ا  

 ،رريف؟ أما    شممممممر أتسممعون يا مع»رال:  فورف ثم،  ثم مر هبم الثالثة فغمزو  بمثلها

يتى ما منهم رعج    ،رال: فأاه  القوم كلمته  «ي بيد  لقد عيتكم بالهبح!موالهي نفس

ف ؤ  )يتملّ  ،سالّ كأنام  ا رأسمممه طائر وارر اة ربج ذلك، لري  صممم  قه يتى سن أشمممدام فيه و 

رف يا أبا القاسمم، فوا  ما ممممميتى سنه ليقول: انصم ،ويالطفه( بأيسم  ما جيد م  القول

جر وأنا اعتمعوا يف احل    ،يتى سذا كان الغد، رف رسول ا  مممرال: فانص ،كنت عهوال  

معهم، فقمال بعضمممهم لبعض: ذكرتم مما بلغ منكم ومما بلغكم منمه، يتى سذا بماداكم بام 

 ،وا سليه وثبة رعج وايدفوثب ،طلر رسمممول ا    ،ام يف ذلك  تكراون تركتمو ! فبينا



89 

 

ملما كمان يقول م   يم  آهنتهم  -كمها وكمها؟    :وأيماطوا بمه يقولون: أنمت المهى تقول

رمال: فلقمد رأيمت رعال   ،«نعم، أنما المهي أرول ذلمك »:  فيقول رسمممول ا     -ودينهم

دونمه، واو يبكي ويقول: أتقتلون رعال  أن   منهم أامه بمجمر ردائمه، فقمام أبو بكر  

ممما عبمهو  بلحيتمه،   ؛ن أبما بكر رعر يوميمه ورمد صمممد وا فرر رأسمممهوس ؟  ريب ا  :يقول

 وكان رعال  كثري الشعر.

ر ا رريف، فقال النبي  مممكان  قبة رد صنر وليمة يف مفاف بعض ولد  ويض  -4

 :« فنءق    ،«وا  ال آكج طعامك يتى تشمهد أن ال سله سال ا  وأين رسمول ا   ؛ يا  قبة

رف النا  عاء  أبو عهج فقال: يا ممفلام انص ،هبا  قبة رعاء أال يعر  النبي    طعامه

آمنمت بمحممد واتبعتمه؟ رمال: ال وا ، ولك  ال تقول العرب:    ، قبمة، مما بلغني  نمك

ايض  نك يتى تبصمممق يف أبو عهج   فقمال ،فقلمت له ما أي   ،بتلمت بزادي : ما أنا بالر 

يف بعض طرر مكمة، فبصمممق يف   فلقي النبي    ،وعمه حمممد، فقمام املتمهول م  سمممما تمه

وفعج ما لو آاه  ا  به خلسمف به وبدار  ا ر ، ولك  ا     ،سرضماء   يب عهج  ؛وعهه

 يمهج وال هيمج.

يصممميل يف   نمه ملما كمان  إفم  ؛م   قبمة ب  معي  أيضمممما    مما لقيمه  وم  ا ذى؛  -5

وانقه انقا  شممديدا ، يتى عاء أبو بكر  ،جر الكعبة، أربج  قبة فوضممر ثوبه  ا  نقهي  

ورد عاءكم   ،ريب ا  :أن يقول ورال: أتقتلون رعال   ،ودفعه    النبي   ،وأاه بمنكبه

 بالبي نا  م  ربكم.
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 :تعليق  ا سيهاء النبي 

اإليهاء  مما ورد يف سيهاء النبي    -كثري يف السمممرية النبويةوغري   -ذكر  ما سمممبق  

ويسل   ليه  ،وا  مريد  وناو   ،كيف يكون رسول ا  سائال  يسأل:ولعج   ،اجلسدي

 سفالة النا  ليؤذو  اها ا ذى؟ 

ءلم  م  ا ممة الصمممرب والثبما   كيف يُ ف  ،رمدوة للنما   ن النبي  سواجلواب:  

ر منيف  مممأو يعيف يف رص ،ونبيهم جيلس  ا كر  بي السامء وا ر   ،وقمج ا ذى

ن يتعر  الرسمول سىل ما يتعر  له ممممي أجتري م  قته ا هنار؟! سن مقام القدوة يقتضم

جيري  ليهم ما جيري  ا   ،ا  شممممممممرميادة  ليهم، ولهلك بعث ا  ا نبياء بوبج    ،النا 

 .  يفضلون  ا النا  سال بالوييوال ،ية الكاملةشمرم  ا يوال الب شمرالب

خيفف  نهم أمل البالء   ،د ماةللمال يزال  زاء  ،م  اإليمهاء  واليوم مما عرى للنبي  

أوذي    كمان النبي    سذا  :فتجمد أيمدام يقول ،واملصمممائم  واإليمهاء اجلسمممدي واملعنوي

  ؟! أنا فكيف ال أصرب ، ا ذلك اها اإليهاء وصرب

 : ليها السالم السيدة ادجيةالزوعة وا م وا ات احلنونة وفاة 

بعمد اروعهما م     ،بتمدجيمة  ليهما السمممالماملر   اشمممتمد    ؛بعمد وفماة أيب طمالم 

اه    يقول:ف النبي  يأيت      وسذا بجربيج ،اشمممتداد ا ذى  ا النبي  مر   الشمممع 

اب، فإذا اي أتتك فاررأ  ليها السالم م   شمممرادجية، أتتك معها سناء فيه سدام طعام أو 

 (1).اا ببيت يف اجلنة م  رص ، ال صت  فيه وال نص شمروب ،رهبا ومني

 
 ( 2٣789(، أند )24٣5(، مسلم )6004متفق  ليه، البتاري )(  1) 
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ا يزان والكرب، لقمد   وتوالمت  ا النبي   ،مماتمت امدجيمة يف شمممهر رمضممممان

كيف ال    ،فمإنمه رمد رمرمه ا  يبهما،  بي  كمانمت لوفماة امدجيمة ا ثر ا كرب  ا رلم  الن

 ،واملؤيمد لمه يف د وتمه  ،والصممممديق  ،وا نيس  ،وا امت  ،وا م  ،جبهما واي الزوعمة

   .واحلامج معه كرباته وأيزانه

مل يكد يسممأم م    ،سذا ذكر ادجية كان رسممول ا   :رالت  ائشممة ريض ا   نها

فقلت: لقد  وضممك ا  م     ،فايتملتني الغرية ،ثناء  ليها واسممتغفار هنا، فهكراا يوما  

ي، ورلت يف نفسم ّ ، فرأيته غضم  غضمبا  أسمقءت ال د  ي: اللهم سنك سن مممممكبرية السم 

ما لقيت رال:  مل أ د سىل ذكراا بسمموء، فلام رأى النبي    ،أذابت غضمم  رسممولك  ني

رتني    ، وآوتني سذا رفضني النا   ، وا  لقد آمنت يب سذ كفر يب النا   ؟ كيف رلت» وصد 

بني النما   رمت منهما الولمد وُيرمتمو  مني   ، سذ كمه  رمالمت: فغمدا وراح  يل  هبما    ،«وُرم 

 (1).شهرا  

رالت:   ،«أرسلوا هبا سىل أصدراء ادجية »يقول:   سذا ذبح الشاة كان رسول ا   و

 .«سين رمرت يبها»: فقال رسول ا  ! فأغضبته يوما  فقلت: ادجية

 :سمداد ا  لنبيه بعد صرب  الءويج

وساالصممه للنا  بثباته صممدره وظهر  ،اه  املريلة الشممديدة ا  صممرب النبي  

يتى ال يف   ،ثم أراد ا  تعماىل أن يفهر  نمايتمه بنبيمه بعمد ذلمك ا مما يمد و النما  سليمه، 

ٿ  ٹ           ژ :  فمأنزل ا  تعماىل  ا نبيمه    ،ال ظهر لمه وال سمممنمد  أ مداء المد وة أن حمممدا  

 .[95]احلجر:  ژٹ  ٹ  

 
 (.19) ٣1الدواليب يف الهرية الءاارة ل  شمر( أارعه أبو ب1) 
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وأبو   ،وا سمممود ب   بمد يغو  الزاري  ،الوليمد ب  املغرية)  :ام  ونؤاملسمممتهزو

  ،واحلار  ب   يءج السمممهمي   ،ممعة ا سمممود ب  املءل  م  بني أسمممد ب   بد العزى

سليه، فأرا  الوليد، وأومأ عربيج سىل  فشكاام النبي    ،فأتا  عربيج  (،والعال ب  واثج

رمال: ُكفيتمه، ثم أرا  ا سمممود، فمأوممأ عربيمج سىل  «؟ يماعربيمج  مما صمممنعمت»فقمال:  (1)أبجلمه

مما  » قمال:  رمال: ُكفيتمه، ثم أرا  أبما ممعمة، فمأوممأ سىل رأسممممه ف  «مما صمممنعمت؟ » ينيمه فقمال:  

رمال:   «مما صمممنعمت؟ »  رمال: ُكفيتمه، ثم أرا  أبما ممعمة، فمأوممأ سىل رأسمممه فقمال:  «صمممنعمت؟ 

فأومأ سىل   ،ُكفيته، ثم أرا  احلار ، فأومأ سىل رأسمممه أو بءنه ورال: ُكفيته، ومر  به العايص

ا الوليمد؛  أسصممممه ورمال: ُكفيتمه فمأصمممماب   ،فمر برعمج م  ازا مة، واو يريف ن بماال    ؛فمأمم 

فتره يف رأسممه رروح فام    ؛فعمي، وأما اب   بد يغو   ؛أبجله فقءعها، وأما ا سممود

فمأامه  املماء ا صمممفر يف بءنمه، يتى اره ارؤ  م  فيمه فام  منهما،   ؛منهما، وأمما احلمار 

   منها.فداج يف رأسه شربرة )نبا  له شوك( يتى امتن  فام ؛وأما العال

م   ي   ؛رريف، سن حممدا  رد أبى سال ما ترون شممممممممررال أبو عهج: يا معومرة  

وسين أ ااد ا   علسممم   له غدا    ،وسممم  آهنتنا  ،وتسمممفيه أيالمنا  ،وشمممتم آباءنا ،ديننا

فضمتت به رأسمه، فأسملموين  ند ذلك أو   ،فإذا سمجد يف صمالته  ،بحجر ما أطيق نله

يء أبدا   مممنو  بد مناف ما بدا هنم، رالوا: وا  ال نسلمك لشفليصنر بعد ذلك ب،  امنعوين

  فلام أصممبح أبو عهج أاه يجرا  كام وصممف، ثم علس لرسممول ا  ،فامض ملا تريد

ام، فكمان سذا   كام كان يغمدو، وكان   ينتفر ، وغدا رسمممول ا   بمكمة ور بلتُمُه سىل الشممم 

صممما  بي الرك  اليامين واحلجر ا سمممود، وععج الكعبة بينه وبي الشمممام، ورام  ،صممما  

فلام  ،، ورد غد  رريف فجلسممموا يف أنديتهم ينتفرون ما أبو عهج فا لهرسمممول ا  

 
 ( ا بجج:  رر يف ذران البعري والفر  وا كحج م  اإلنسان.1)
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  ،  مادمنمهيتى سذا دنما    ،ثم أربمج نحو    ،ايتممج أبو عهمج احلجر  سمممجمد رسمممول ا   

يتى رمهف احلجر م  يمد ،   ،رمد يبسممممت يمدا   ا يجر    ،بما  ومنهزمما  منتقعما  لونمه مر 

ورماممت سليمه رعمال رريف فقمالوا لمه: مما لمك يما أبما احلكم؟ رمال: رممت سليمه  فعمج بمه مما  

ر    يل دونمه ف حمج  م  اإلبمج، ال وا  مما رأيمت مثمج   ،رلمت لكم البماريمة فلام دنو  منمه   

م  يب يريد أن يأكلني  (1)رتهممممثج رصاامته وال م ا   فكان رسول   .وال أنيابه لفحجا ر ، ف ه 

 :ذلك عربيج »  يقول  لو دنا  اه». 

 :الءائفحماولة الد وة بالد يف  انكسار رل  النبي 

أرى    ،وااعر م  ااعر م  املسملمي سىل احلبشمة  ،ملا تعهر اسمتمرار الد وة يف مكة

كي يضمممر   ،واسمممتجمابمة لمد وتمه  جيمد فيهما ربوال    ،أن هيماعر سىل أر  أارى  ا  نبيمه  

واي  ا بعمد   ،فمأهنممه اهنجرة سىل الءمائف  ،يف موضمممعهما  سيمااما  الءمارما  التي مل كمُه ا 

 . الية ا سفوح سلسلة عبلية واي مدينة عبلية  ،م  مكة( كم 75)

سىل الءائف ومعه ميد ب  يارثة،  اره النبي   ،شموال م  اه  السمنةشمهر  ويف 

أبناء  (ويبي  ،ومسمعود ،ليج  بد يا) :وأسمياداا يوميه ثالثة ،مشمى يتى بلغ الءائفف

و ر   ليه أن   ،ىل اإلسمممالمسفد ا   ، بد ياليجا اسمممتأذن  ف  ، مرو ب   مري الثقفي

فقال مسمتهزئا :   ،مل يفسمح له املجال ملزيد الكالم بد ياليج لك   ،جميه ليبلغه رسمالة ربه

 !! أمزر ثوب الكعبة سن كان ا  رد أرسلك نبيا  

ورال  ،فكرر ما فعله أاو  ، مسمممعود ب   مروفانءلق سىل أايه ، مل ييأ  النبي  

، ي  فكان رد بلغه ارب النب  ؛أما الثالثو !؟أما وعد ا  أيدا  يرسممله غريكمسممتهزئا : 

 
 ضتامة رربته وطوهنا.(  1) 
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يستأذن  ليه، أرسج اادمه رائال : سن كنت نبيا  فليس ملثيل أن يكلم  ر النبي ممممفلام يض

 !!كيا نبياء، وسن تك  صعلوكا  فمثيل ال يكلم الصعال

مل ييمأ  م   نمادام وكفرام، وراح يعر  هنم أمورا  اي أاون    ثم سن النبي  

فأ رضمموا   ،ي فيام أمر  به ا مممممممضمميتى ي ،م  ا وىل وأررب، فأرادام أن جيريو  ني ة  

د وته يف أاج الءائف م  غري أن يمسمهم بسموء،   شممممممرفاسمتأذهنم أن ين!!  واسمتكربوا

 وتشتم آهنتنا.  ،وتسفه آباءنا ،فغضبوا وثاروا ورالوا: وا  ال نرتكك تفسد  لينا  بيدنا

ويعتزهنم وما يعبدون م  دون  ،أن يقيم يف أرضمممهم ؛فد اام سىل أاون م  ذلك

 !!ا ، فأبوا  ليه شييا  م  ذلك

خيربوا رريشمممما  ارب مقمدممه  ليهم، وكمان بي رريف وثقيف    الطلم  منهم أثم  

نه أفيعلمون  ،أن تعلم رريف نبأ ردومه  ا الءائف ي النبي  ممماصومة عاالية، فتش

ورالوا: وا  لنتربن   ،سمعانا  يف اإل را   ،، ولكنهم رفضموا ذلكرام  ليهمممممماسمتنصم

 !!رريشا  اربك

فجعلوا يرمونه باحلجارة   ،بج أغروا به صمممبياهنم وسمممفهاءام ،سهنم ما تركو   بج

سىل  يفشممممممممرال سممال الدم م  رأسممهو،   ليه كاد يغمى يتى  ،واو بي صممفي منهم

يهب  نه بجسمممد ، ويدفر  نه ا ذى والسممموء، ثم   ،أسص ردميه، ومعه ميد ب  يارثة

ى مممممومضم  ،يمسمح له وعهه ويصملح له ثوبه ،وميد رائم فور رأسمه  ،تركو  يف الرمضماء

كمان رمد انكسممممممممممر رلبمه وررن الثعمالم ،  فوعمد نفسممممه يف منءقمة    ،امارعما  م  الءمائف

ىل سوامداد يزنمه ومهمه يينام نفر    ،يريمد ييما م ويريمدون موتمه  ،إل را  النما   نمه

سممنوا  وال يزال    شممممممممر  ،غري رادر  ا أداء ا مانة التي أمر  ا  هبافرأى أنه نفسممه  
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ومل يعد مكان   ،ا !! وانقءر ا مج بمكة وبالءائفشممممممراملسملمون ال يزيدون    الع

اللهم سليمك  »  رمائال :  شمممماكيما  مهمه ،معتمهرا  سليمه  ،منماعيما  ربمهفرفر يمديمه    ،يلتجئ سليمه سال ا 

أنمت رب    ، واواين  ا النما ، يما أريم الراني   ، ورلمة ييلتي   ، ضمممعف رويتأشمممكو  

؟  أم سىل  دو ملكته أمري   ، سىل بعيد يتجهمني   !وأنت ريب، سىل م  تكلني؟   ، املسمتضمعفي 

ولك   مافيتك اي أوسمممر يل، أ وذ بنور وعهك    ، سن مل يك  بمك غضممم   يل  فال أبمايل 

م  أن تنزل يب غضبك، أو    ، دنيا واآلارة رت له الفلام ، وصلح  ليه أمر الشمر الهي أ

  .«جج  يل  ستءك، لك العتبى يتى تر ، وال يول وال روة سال بك

رمال: سن ، جربيمج  بفمإذا   ،ومل يكمد ينتهي م  د مائمه يتى كمان االاتبمار ا شمممد

سن شممميمت فمأطبق  ليهم ويقول:  ا  رمد سممممر رول روممك لمك، ومما ردوا بمه  ليمك،  

بج أرعو أن خيره    ،ال»: ا اشمبي )اجلبلي(، وسن شميت اسمفت هبم ا ر ، فقال 

  .«ك به شييا  شمرم  أصالهبم م  يعبد ا  ويد  ال ي

 سما ا  وسما اهنوى؟ ؛االبتالء ا  فم

سنه  ،فقد ردم مصملحة اإلسمالم  ا الثأر لنفسمه  ،يف االاتبار ا شمد  نجح النبي  

التي غالبا  ال   ،دبه ربه فأيسمم  تأديبه، وما فعله ليس سال سممنة م  سممننهالهي أ، النبي  

نمه د ما  ا أفكم وكم م  العلامء م  يتبمااى    ،يرااما النما  وال المد ماة وال يتى العلامء

 ،يتى مر أ مداء ا   ،فالن فماسمممتجماب ا  د ماء !! سن الثمأر للنفس ليس سال م  اهنوى

وكيف يكون ذلمك وكمّج يمد ي    ،  وليس للنفس منمه يشءالثمأر  يك  ل  ،فمإن كمان وال بمد

 ؟أر   ال لنفسهأنه يث
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فقمد د ما  ا م امء رريف ملما فعلو     ،د ما  ا روم ثمأرا  لنفسمممه ن النبي  أمل يؤثر  

ود ا  ا م  غدروا   ،وبعد يلم طويج دام لسمممنوا  ،م  صمممد النا     سمممبيج ا 

 رة أصحابه ال لنفسه.   مفكان د اؤ  لنص ،بالقراء بعدما أ ءوام ا مان ببالدام

 :نجاح نو ي

الءمائف لعتبمة وشممميبمة ابني ربيعمة، ومهما م  رؤو  يف سىل بسمممتمان   النبي    لتجمأا  

قركمت لمه رنهام، فمد وا    ، تبمة وشممميبمة، و رفما مما لقي  ؛الكفر بمكمة، فلام رآ  ابنما ربيعمة

ا ( :رانيا  يقال لهممممغالما  هنام نص فقاال له: اه رءفا  م  اها العن  فضعه يف اها   ،) د 

ا ، ثم أربمج بمه يتى ،  فقمج لمه يمأكمج منمه  ،ىل ذلمك الرعمجثم اذام  بمه س ،الءبق ففعمج  مد 

فيه يد  رال:  ، ثم رال له: ُكج، فلام وضممر رسممول ا  وضممعه بي يدي رسممول ا  

ا  يف وعهمه ثم رمال: وا  سن امها الكالم مما يقولمه أامج    «بماسمممم ا » ثم أكمج، فنفر  مد 

  ،راين مممممرال: نصم  «وما دينك؟   ؟ وم  أي البالد أنت»: اه  البالد، فقال له رسمول ا  

صمممالح يونس ب   »:  فقمال رسمممول ا    ،وأنما رعمج م  أامج نينوى م  رريمة الرعمج ال

ا : ومما يمدريمك مما يون  «مت ى؟  ذاك أاي،  »:  س ب  متى؟ فقمال رسمممول ا   فقمال  مد 

ا  وأنما نبي ا   ا رسمممول ا    !«كمان نبيم  فقمال   ،يقبمج رأسمممه ويمديمه ورمدميمه  فمأكم   مد 

ا  رماال لمه: أيمد   ابنما ربيعمة لصممممايبمه: أمما غالممك فقمد أفسممممد   ليمك! فلام عماءمهما  مد 

ا  دي، مما يف ممالمك تقبمج رأ  امها الرعمج ويمديمه ورمدميمه؟ رمال: سممميم  ؛ويلمك يما  مد 

ا     ،ا ر  يشء اري م  امها، لقمد أاربين بمأمر مما يعلممه سال نبي! رماال لمه: وجمك يما  مد 

 ال يرصفن ك    دينك، فإن  دينك اري منه.
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 : ودته سىل مكة

لك  كيف   ،العودة سىل مكة أراد رسول ا    ،الد وة يف الءائف  دم نجاحبعد 

فقال له ميد ب  يارثة: كيف تداج  ليهم  ؟ورد  لمت بجرته سىل الءائف  ،يداج مكة

،  وخمرعما    سن ا  عما مج ملما ترى فرعما    ؛يما ميمد»:  يما رسمممول ا  وام أارعوك؟ فقمال  

  .«وسن ا  ناو دينه ومفهر نبيه

راء، وبعث رعال  م  ازا ة    ،يتى سذا دنا م  مكة وسمار رسمول ا   مكث بح 

فبعث سىل سهيج ب    ،يق ليجري ، فقال: أنا يليف واحلليف ال جيريشممممرسىل ا انس ب  

 مرو، فقمال سمممهيمج: سن بني  مارم ال جتري  ا بني كعم ، فبعمث سىل املءعم ب   مدي،  

 ند أركان لبسوا السالح، وكونوا  فقال: ا   ،فقال املءعم: نعم، ثم تسلح ود ا بنيه ورومه

: أن اداج، فداج رسمممول ا   البيت، فإين رد أعر  حممدا ، ثم بعث سىل رسمممول ا  

  يتى انتهى سىل املسجد احلرام، فقام املءعم ب   دي  ا رايلته   ،ومعه ميد ب  يارثة

وانتهى رسمول    ،((فال هُيجه أيد منكم  ،رريف، سين رد أعر  حممدا    شممممممريا مع))فنادى:  

رف سىل بيته، ومءعم ب   دي وولد  ممممسىل الرك  فاسمتلمه، وصما ركعتي، وانصم ا  

أتري أنت أم متابر   :وريج: سن أبا عهج سمأل مءعام   ،حمدرون به بالسمالح يتى داج بيته

 )مسلم(؟، رال: بج تري، رال: رد أعرنا م  أعر .

 :اليأ  مو 

، م  كمان يتورر بعمد كمج امها  ايما  الفرهكمانمت ريلمة الءمائف آار املح  وبمد

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ ؟! صمممدر ا  يينام رال: الضممميق أن يأيت الفره

، [110يوسف:  ]  ژٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى       ائ  
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ويتيقنون م  تكمهيبهم    ،روامهم متمام اليمأ أحتى ا نبيماء يبلغون مبلغما  ييمأسمممون م   ف

يقلم     ، وأنمهليعلموا أن ا   ا كمج يشء رمدير  ؛ نمد ذلمك يمأيت الفره اإلهني هنم  ،هنم

 ، ثمرة م  ثمرا  اخللوة مر ا   وا ممج بما  افم  ،العي وانتبمااتهما  ةا يوال بي طرفم

 فأي  د اتنا اليوم م  اه  املدرسة؟!  ،ودار ا ررم ب  ا ررم ،م  ثمرا  يراء

 :انتشار الد وة يف اجلزيرة العربية

ر موسمم احلج، وأربلت ربائج العرب  ا البيت احلرام  مممممالءائف يضم ةد ريلبع

اجلماايل، ويزورون أسممموار مكمة ليتماعروا    ، تؤدي منماسممممك احلج ميق  م  كمج فجٍّ 

وكان   م،وذو املجا  ،وتن ة ،ُ كار :وكان أشمهر اه  ا سموار ثالثةويبادلوا بضمائعهم،  

ر   مممليعر  نفسه  ا القبائج التي يض  ؛ا سواريزور اه   أن   زم  رد  رسول ا  

ويسممأهنم أن يصممدرو  ويمنعو    ،وخيربام أنه نبي مرسممج، يد وام سىل ا   ،املوسممم

تلك السمني يعر  نفسمه  ا كج يف  كان رسمول ا  بج   ،يتى يبي    ا  ما بعثه به

و   ويف روم، ال يسمأهنم مر ذلك سال أن ُيؤْ شممممممرويكلم كج  ،ربائج العرب يف كج موسمم

ال ُأكر  أيمدا  منكم  ا يشء، م  ريض منكم بمالمهي أد و سليمه  »يقول:    ، فكمانويمنعو  

موين فيام يراد  يتى ُأبل غ رسممالة    ، يل م  القتج    فهلك، وم  كر  مل ُأكراه، سنام أريد أن ُقر 

  .«بام شاءي ا  يل ومل  صحبني مويتى يقض ،ريب

رال: روم الرعج ويأ  أيد م  تلك القبائج سال    ململ يقبله أيد منهم، ورغم ذلك  

وععلمت رريف تتمابر   أ لُم بمه، أترون أن رعال  يصممملحنما ورمد أفسممممد روممه ولففو ؟

ورف  ليه  ،رسمول ا  أينام ذا ، فكلام ذا  سىل ربيلة م  القبائج يعر   ليها د وته

وبمالكمهب   ،ويتهممه  نمداما بماجلنون تمارة  ،سمممحر  ومكر    رعمج م  رريف جمهراما م 

  وبالسحر تارة أارى. ،تارة
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يقف     ربيعة ب   باد الدؤيل أنه رال: سين لغالم شممابي مر أيب، ورسممول ا  

آمركم أن    ، سين رسمممول ا  سليكم  ؛ يما بني فالن»فيقول:    ، ا منمامل القبمائمج م  العرب

كوا به شمييا ، وأن تلعوا ما تعبدون م  دونه م  اه  ا نداد، وأن  شمممممرتعبدوا ا  وال ت

صممممدروا يب رمال: والفمه رعمج    ،«   ا  مما بعثني بمهومتنعوين يتى أبل غ   ،تؤمنوا يب وت

ئ ض  نية ،له غديرتان ،أيول و  د    ،فإذا فرغ رسول ا  م  روله وما د ا سليه   ،و ليه يلة   

رمال ذلمك الرعمج: يما بني فالن، سن امها سنام يمد وكم سىل أن تسمممُلتوا الال  والعزى م   

أْري ف  ،أ نمماركم م  اجل  م  بني مممالممك ب   سىل ممما عمماء بممه م  البمد مة    ،ويلفمماءكم 

اها الرعج الهي  رال: فقلت  يب: يا أبت، م    ،فال تءيعو  وال تسمممعوا له  ،والضمماللة

 ب   بد املءل : أبو هن .يتبعه ويرد  ليه ما يقول؟ رال: اها  مه  بد العزى 

بسمور ذي املجام واو يقول:  و   رعج م  بني كنانة رال: رأيت رسمول ا   

فإذا    ،وسذا رعج الفه يسمممفي  ليه الرتاب  ،«رولوا: ال سله سال ا  تفلحوا   ؛ يا أهيا النا »

ال يغرن كم امها    دينكم، فمإنام يريمد أن ترتكوا   ؛او أبو عهمج واو يقول: أهيما النما 

  بادة الال  والعزى!

 :اإلسالم القبائج التي  ر   ليها رسول ا  

بنو ) :ود اام و ر  نفسمه  ليهم، وكان م  القبائج الهي  أتاام رسمول ا  

ة، وغسممان، ومرة، وينيفة، وسممليم،  امر ب  صممعصممعة، وحمارب ب  اصممفة، وفزار

ر، وبنو البكماء، وكنمدة، وكلم ، واحلمار  ب  كعم ، و مهرة،  مممممممو بس، وبنو نصممم

مل يك   ر  اإلسمالم  ليها يف سمنة وايدة و   ،(1)، فلم يسمتج  منهم أيد(واحلضمارمة

 
 .الرتمهيا  رو(  1)
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وال يف موسمممم وايمد، بمج سنام كمان مما بي السمممنمة الرابعمة م  النبوة سىل آار موسمممم ربمج 

 اهنجرة.

فلم يك  أيمد م   وأمما بنو ينيفمة؛   ،فلم يقبلوا منمه مما  ر   ليهم؛  بنو كلم أمما 

 . هوا  ليفأب ؛كندة وأما، العرب أربح  ليه ردا  منهم

فد اام سىل ا  و ر   ليهم نفسممه، فقال بحرية ؛ بني  امر ب  صممعصممعةوأما 

 كلمت بمه العرب، ثم  ب  فرا  )رعمج منهم(: وا  لو أين أامه  امها الفتى م  رريف  

أيكون لنا ا مر   ،ثم أظهرك ا   ا م  االفك  ،سن نح  بايعناك  ا أمركرال: أرأيت 

فقال له: أفتهدف نحورنا للعرب    ،«ا مر سىل ا  يضمعه ييث يشماء»: م  بعدك؟ رال 

  ال ياعة لنا بأمرك، فأبوا  ليه. ؟!أظهرك ا  كان ا مر لغرينا دونك، فإذا

ع   يل ب  أيب طال  رال: ملا أمر ا  رسممموله أن يعر  وأما شممميبان ب  ثعلبة؛ ف

كان و ،فتقدم أبو بكر فسمملم  ،اره وأنا معه وأبو بكر سىل منى  ،نفسممه  ا ربائج العرب

ما  يف كج اري م  تالس العرب  يتى دفعنا سىل تلس   ،(1)وكان رعال  نسابة  ،أبو بكر مقد 

ثم رال:  ،فتقدم أبو بكر فسمملم  ، ليه السممكينة والورار، وسذا مشممايخ هنم أردار واييا 

بأيب أنت ))فقال:  فالتفت سىل رسممول ا   ،مم  القوم؟ فقالوا: م  بني شمميبان ب  ثعلبة

ر  يف رومهم ؛وأمي يا رسول ا    وكان يف القوم مفرور ب   مرو، واانئ ب،  ((اؤالء ُغر 

ب يصة، وامُلث ن ى ب  يارثة، والنعامن ب   وكان مفرور ب   مرو رد غلبهم مجاال   ،ْيكشممرر 

ولسمانا ، وكانت له غديرتان م  شمعر تسمقءان  ا صمدر ، وكان أدنى القوم تلسما  م   

فقمال لمه أبو بكر: كيف العمدد فيكم؟ رمال مفرور: سنما لنزيمد  ا ا لف،  ،  أيب بكر  

 
 بأنساب العرب.   ليام  (  1)
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ةول  ُتغلم  ا لف   فقمال لمه أبو بكر: فكيف املنعمة فيكم؟ رمال مفرور:  لينما    ،م  رلم 

د   : فكيف احلرب بينكم وبي  مدوكم؟ فقمال فقمال لمه أبو بكر    ،اجلهمد ولكمج روم عم 

مفرور: سنا  شممد  ما نكون غضممبا  يي نلقى، وأشممد ما نكون لقاء  يي نغضمم ، وسنا 

نؤثر اجلياد  ا ا والد، والسمممالح  ا  يلنا مرة  ممممممم، والنصممم(1) اللقاحل  ر م   ند ا ، ُيد 

لعلك أاو رريف؟ فقال أبو بكر: سن كان بلغك أنه رسمول ا  فها او    ،ويديج  لينا مرة

فجلس، ورمام   فقمال مفرور: رمد بلغنما أنمه يمهكر ذلمك. ثم التفمت سىل رسمممول ا    ،امها

ه بثوبمه. رمال مفرور: فمإالم تمد و يما أاما ر : ريف؟ فقمال رسمممول ا   أبو بكر ُيف لم 

ين  و وأين رسول ا ، وأن ُتؤو   ،يك لهشمممر   أد وكم سىل شهادة أن ال سله سال ا  ويد  ال»

صمم    ،روين يتى أؤدي    ا  الهي أمرين به، فإن رريشمما  رد تفاار   ا أمر ا  مممممم وتن

بت رسممموله رال له: وسالم    ، «واسمممتغنت بالباطج    احلق، وا  او الغني احلميد   ، وكه 

ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ژ :  تد و أيضا  يا أاا رريف؟ فتال رسول ا   

ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى  ائائ  

ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یی  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ىئ     ی  ی  جئ  حئ  مئ

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  

ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇڇ  

]ا نعام:  ژڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

رريف؟ فوا  مما امها م  كالم فقمال لمه مفرور: وسالم تمد و أيضمممما يما أاما  ،  [15٣ – 151

چ  چ  چ  ڇ    ژ:  فتال رسمممول ا     ،أامج ا ر ، ولو كمان م  كالمهم لعرفنما  

 
 وأن أسباب القوة اي أام ما يعنيهم.  ،اجلياد: اخليج، واللقاح: اإلبج، واو يعني أهنم أاج يرب ورتال(  1)
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ڈ  ژ  ڎڈ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ

فقمال لمه مفرور: د و  وا  يما أاما رريف سىل مكمارم   ،[90]النحمج:  ژژ   ڑ  

بوك وظماار ك  روم  كمه 
وكمأنمه أيم  أن   ،وا  ليمكا االر وحمماسممم  ا  امل، ولقمد أفم 

ب يصمة، فقال: واها اانئ ب  ربيصمة شميتنا وصماي  ديننا  ،يشماركه يف الكالم اانئ ب  ر 

وصمدرت رولك، وسين أرى أن  تركنا ديننا  ،فقال اانئ: رد سممعت مقالتك يا أاا رريف

ة  يف الر ،ليس له أول وال آار  ،واتبا نا سياك  ا دينك ملجلسا علسمممته سلينا ل  ز  أي ورلُة ل 

د  ليهم  ،نفرا يف العوار ، وسنام تكون الزلة مر العجلمة وسن م  ورائنما روما  نكر  أن ن عقم 

  ولك  ترعر ونرعر، وتنفر وننفر. ، قدا  

كه يف الكالم املثنى ب  يارثة فقال: واها املثنى ب  يارثة  شممممممممروكأنه أي  أن ي

واسممتحسممنت رولك يا أاا   ،فقال املثنى: رد سمممعت مقالتك ،شمميتنا وصمماي  يربنا

وسن أيببت أن   ،وأ جبني ما تكلمت به، واجلواب او عواب اانئ ب  ربيصمممة ،رريف

رى، فعلنا، فإننا نزلنا  ا  هدا أاه  مُنؤويك وننرصك مما ييل سائر العرب دون أهنار كس

دثا ، وسرى، أال ُنحد  يدثا  وال مممم لينا كس ين أرى أن اها ا مر الهي تد ونا ُنؤوي حُم 

صممدر »: فقال رسممول ا   ،سليه او ما تكراه امللوك صممحتم بال سنه ال  ،  ما أسممأتم سذ أف

 .«يقوم بدي  ا  سال م  ياطه م  مجير عوانبه

 :نجاح حمدود

 فقد آم  به  دد م  أفراد القبائج منهم: ،سدى   ا  تعاىل عهد النبي  ها مل ي

 (؛الكامج)  :كان شا را  لبيبا  م  سكان يثرب، يسميه رومه  ؛سويد ب  صامت  -1

سىل  فه ونسممبه، عاء مكة ياعا  أو معتمرا ، فد ا  رسممول ا  شممممممممرجللد  وشممعر  و
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هي  وما الم »:  فقمال لمه رسمممول ا     ،اإلسمممالم، فقمال: لعمج  المهي معمك مثمج المهي معي

يلّ »:  رال: يكمة لقامن. رال    «؟ معك : فعرضممها، فقال له رسممول ا  ،  «ا رضمها   

، او ادي   » يل  سن اها الكالم يسم ، والهي معي أفضمج م  اها، ررآن أنزله ا  تعاىل   

ود ا  سىل اإلسمالم فأسملم، ورال: سن اها لقول   ،القرآن ، فتال  ليه رسمول ا   «ونور

نة  (1) يسم ، فلام ردم املدينة مل يلبث أن رتج يوم بعا    (11)، وكان سسمالمه يف أوائج السم 

 (2).م  النبوة

 ،ردم يف وفد م  ا و  ،كان غالما  يدثا  م  سمممكمان يثرب  ؛سيا  ب  معماذ  -2

عماؤوا يلتمسمممون احللف م  رريف  ا رومهم م  اخلزره، وذلمك ربيمج يرب بعما  

نمة   ،م  النبوة، سذ كمانمت نريان العمداوة مت قمدة يف يثرب بي القبيلتي ( 11)  م  أوائمج السممم 

عاءام فجلس  ،بمقدمهم فلام  لم رسمممول ا    ،كان ا و  أرج  ددا  م  اخلزرهو

أنا رسممول ا ،  »فقالوا: وما ذاك؟ رال:   «؟ري مما عيتم لهاج لكم يف ا»سليهم ورال هنم: 

يل  الكتاب كوا به شمييا  شممممممر بعثني سىل العباد أد وام أن يعبدوا ا  وال ي ثم    ،«، وأنزل   

امها وا  اري ممما  ؛وتال  ليهم القرآن، فقمال سيما  ب  معماذ: أي روم  ،ذكر هنم اإلسمممالم

يفنمة م  تراب    -رعمج كمان يف الوفمد-ر أنس ب  رافر  مممممممعيتم لمه، فمأامه أبو احليسممم

فلعمري لقد عينا لغري اها، فصمممت   ،فمرى هبا وعه سيا  ورال: د نا  نك  ،البءحاء

رفوا سىل املدينة م  غري أن ينجحوا يف  قد يلف مر  ممممم، وانصمسيا ، ورام رسمول ا   

مل يلبمث سيما  أن المك، وكمان هيلمج ويكرب وجممد   ،م سىل يثربوبعمد رعو ه  ،رريف

. ون أنه ما  مسلام   ويسبح  ند موته، فال ي شك 

 
 (.1/74(، رنة للعاملي )1/425اب  اشام )(  1)

 (.1/125سالم للنجي  آبادي )اإلتاريخ  (  2) 
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 :بوادر الفره ا كرب

اره   ،ملما أراد ا  سظهمار دينمه وس زام نبيمه؛ آار القبمائمج د وة  كمانمت ربيلمة اخلزره

رالوا:    «؟م  أنتم»قال: ف ند العقبة راءا  م  اخلزره،  فلقي  ،يف املوسممم  رسممول ا   

  «أفال جتلسمممون ُأكل مكم؟ »، رمال:  رمالوا: نعم  «هيود؟  أم  موىل»نفر م  اخلزره، رمال:  

وتال  ليهم القرآن،   ،و ر   ليهم اإلسمالم ،فد اام سىل ا  ،رالوا: با، فجلسموا معه

وكمانوا أامج كتماب  ،أن هيود كمانوا معهم يف بالدام  ،وكمان ممما صمممنر ا  بمه يف اإلسمممالم

فكانوا سذا كان بينهم  ،وأوثان، وكانوا رد غزوام ببالدام  كشممرج و لم، وكانوا ام أا

ا  مبعو  اآلن وسرم، فلام رمد أظمج  مممانمه، نتبعمه فنقتلكم معمه رتمج  ماد   ،يشء رمالوا: سن  نبيم 

تعلموا    ؛رمال بعضمممهم لبعض: يما روم ،أوليمك النفر ود ماام سىل ا  كلم رسمممول ا   

ورالوا: سنا  ،فال تسممبقنكم سليه، فأعابو  وأسمملموا ،وا  سنه للن بي  الهي تو دكم به هيود

 ،ما بينهم، و سممى ا  أن جيمعهم بك شمممممممروال روم بينهم م  العداوة وال  ،تركنا رومنا

فمإن جيمعهم ا     ،ونعر   ليهم المهي أعبنماك بمه  ،فسمممنقمدم  ليهم فنمد وام سىل أمرك

 (1) . ليك فال رعج أ ز منك، ثم انرصفوا

أسمممعد ب  مرارة، و وف ب   فراء، ورافر ب  )وام فيام ُذكر سمممت ة م  اخلزره:  

ل   رري، ورءبة ب   امر الس  ، فلام ردموا  (مي، و قبة ب   امر، وعابر ب   بد ا مالك الز 

ود وام سىل اإلسمالم، وفشما فيهم ذكر رسمول ا   ، ذكروا لقومهم رسمول ا    ،املدينة

. 

 

 
 (.2/276اشام )اب  (  1)
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 :ويكمة يف العر  ،أمج متجدد

نقمج مركز  بمد و م ل  ،النبوي يف اسمممتجمابمة العربمر العممج  ا ممج  مل يتورف  

ومل يك  سمكان مكة   ،، لقد نفد  كج الفرلللبقاء فيها أي فائدةالد وة م  بلد مل يعد 

ن سوعحد م  عحد، و  ،ويايد م  يايد ،فأسممملم م  أسممملم  ،يزيدون    ثالثة آالف

يْمت  البقماء يف مكمان جتماه   أارىبييمة    ىلسمضممميعمة للورمت، ولك  نقمج املركز المد وي    م 

والداول سىل   ،منغلقي فكريا  و قديا  سميام وأن العرب كانوا   ال  ورت، جلهد كبري وطول

ما يعار   قائدام ليس أمرا  سممهال  أبدا ، واملاليظ يف كج احلوارا     شممممممممرديارام لن

ر  أيويسمم  اللفظ دون   ،بسمماطة العر   ؛النبوية ومالممة البحث    ،ضممغ   ا املحاو 

وعوب   و نمد كمج القبمائمج، كمج ذلمك يسممم  لنما النبي    ،دون كلمج أو ملمج كمج  مام

واهنمة العالية يف البحث دون وكيف تنتقج؟  ،ت سىل مكان ضمعيفيْ م  مكان م  نتقال اال

تبان  ا بصمرية ليس تقليدا  الفا ،واإلمكان  كاناملوالزمان  مر مرا اة تغري  ،كلج أو ملج

 . بمرا اة وارعنا استجرار لتلك الصورة التارخيية سىل ممانناسنام او و، أ مى

اإلسممالم   شممممممممرنال يامنعون يف   ،اهنجرة سىل بالد غري سسممالميةفتح يف مماننا لقد 

  ،انماك سىل    بعيمدا     العنف والتءرف، فهي فرصممممة للمسممملمي ليهماعروا  ،املعتمدل

 وا رسالة ا  تعاىل لإلنسان، فتلك اي السنة اليوم. شمروين

وصار  املنابر مفتوية لكج تتهد    ،كهلك فتح ا   ا اإلنسان اارتا ا  النت

 اليوم. واه  كهلك سنة النبي  ،خياط  كج دول العامل م  بيته

 

 



107 

 

 :اإل اء واملعراهب سكرام النبي 

ووفماة أبو طمالم    ،م  مقماطعمة رريف  ؛بعمد انقضمممماء امه  الفرتة العصممميبمة عمدا  

وخُيفف  نه آالمه، فد ا   أراد ا  تعاىل أن ُيكافئ نبيه  ،وسيهاء أاج الءائف ،وادجية

امتدادا  لد وا     ،بالد الشمماماإلسممالم يف بشممارة له أنه سمميكون  ؛سىل ميارة بيت املقد 

اجلنمة والنمار وسممممدرة كم  ؛مواط م  السمممامء بكمج مما فيهما  روييمة سىل  ، وسىل ميمارة  ا نبيماء

  وسكراما  له. فكانت اه  الريلة جتديدا  لنشاطه ، املنتهى

كيف يصممممج مكمان   ،وأنكروا  ليمه  ،اسمممتهزؤوا بمه  ،كفمار مكمة  وملما أارب النبي 

وطلبوا  اإلبج شهرا  كامال  ليصلواا؟!  أ نارربون  ممموام يض  ،ى يف ليلةممماملسجد ا رص

ايما  الكثرية التي  بعيمدا     الرو ،امها المدليمج  لمهلمك دليال  يسممميما ، وليس بيمد النبي 

 سارت رصصا  وأدلة ونحو ذلك. 

لو م  دليج يسمي  فإنه خي  ،مل يك  اإل اء واملعراه معجزة لكفار رريف  :وبرأيي

   ،ومل  صمدر به م  املؤمني  ، ولكنها كانت نون تكريم له ،واضمح خيضمعهم لتصمديقه

 ورد ااتلفت الروايا  كثريا  يف اإل اء واملعراه.

اج او بجسد    ،فقد ثبت بالقرآن الكريم بالقءر، ولك  ااتلف فيهأما اإل اء؛  

 رويه؟ ب مأ

رؤيمة منماميمة أم روييمة أم يف ؛ امج كمانمت  فيهما  فقمد ااتلف  ؛وأمما روايما  املعراه

ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  ژ : ومل يهكراا القرآن بداللة رءعية يف سممورة النجم  ؟اليقفة

النبُي   :أي؛  [15  -1٣النجم:  ]  ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ؛عربيممج    رأى 

 قتمج الوعهي. سنام و ذلك مل توضح اآلية ؟فهج الرؤيا رويية أم يقيقية
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فإن فيها رموما     ،جتد فيها نفس الرؤيا الرويية  ،ىل الروايا  الصمممحيحةسوبالنفر 

وكهلك هنرا   ،وليس للسمامء باب  ،كاسمتفتاح باب السمامء!! فإنه رءعا  ليس يقيقة ؛كثرية

وكمهلمك مما ورد يف  ،فماملعنى تمامي ،فمإهنما ليسمممت م  أهنمار اجلنمة  ،النيمج والفرا  ودعلمة

كج  .ون بالريلة..شممممممرفإهنا يتام  مسمألة رويية، وشمق صمدر  ربج ال ،صمالته با نبياء

 وليست ريلة عسدية.     ،روييةأن الريلة  -برأيي-ذلك يويي 

  ، ما  شممممممممممرفنجزم بماسمممتحمالتهما  قال  وبمالتمايل  ؛  للمها  اإلهنيمة أمما رؤيمة النبي  

التي سميقت يف اها الباب م  ربج القصمال   ،ولنحهر م  الروايا  الكثرية املوضمو ة

 والو ار يف تفاصيج ترغي  وتراي .

وتثبيتما  لمه وتمأييمدا ،    ،أهنما كمانمت سكرامما  م  ا  لنبيمه  ؛والمهي هيمنما م  كمج ذلمك

 .سكرام للنبي حممد  او ،فسواء كانت يف اليقفة أم يف املنام ،ورؤى ا نبياء ويي

ملما فيهما م  االفما    ؛إل اء واملعراهورمد تعممد   مدم سمممور الروايما  يف ا

 ورد كتبت يف مبدة ا مر فحس .   ،ووعوب تأويج كثري منها  ،كثرية وتعارضا 

 :وىلبيعة العقبة ا 

اإلسالم يف   شممممرى  ا سسالم اخلزرعيي الستة، وام يقومون بنمممم ام كامج مض

( م  النبوة، فأتى الرعال السممتة باسممتثناء 12سىل أن عاء موسممم احلج يف السممنة )  ،يثرب

ذكوان ب  و ،معاذ ب  احلار ) واصمءحبوا معهم سمبعة سمواام ام: ،عابر ب   بد ا 

أبو ، والعبا  ب   بادة ب  نضممملة، ويزيد ب  ثعلبة، و بادة ب  الصمممامت، و بد القيس

 .(ة ويم ب  سا د، واهنيثم ب  التيهان
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وبعد لقاء طويج ووضمممر اءة  ، ند العقبة بمنى اتصمممج اؤالء برسمممول ا  

تعالوا بايعوين  ا  »رال:  أن رسمول ا     :ع   بادة ب  الصمامتف  ؛بايعو  طويلة ا مد  

وال تأتوا ببهتان    ، وال تقتلوا أوالدكم  ، وال تزنوا   ، رروا مم وال تس  ، كوا با  شييا  شممر أن ال ت

صممموين يف معروف، فم  وك  منكم فمأعر   ا   تفرتونمه بي أيمديكم وأرعلكم، وال تع

ا ، وم  أصماب م  ذلك شمييا  فعور  به يف الدنيا فهو له كفارة، وم  أصماب م  ذلك  

رال: فبايعنا   ا   ،«شمممييا  فسمممرت  ا ، فأمر  سىل ا ، سن شممماء  اربه، وسن شممماء  فا  نه

 (1).ذلك

فكان    ،ويد و غريامعلمهم  ي  ،معهم مصمممع  ب   مري وأرسمممج رسمممول ا   

ج بمإذنمه   وأمرام أن يعودوا العمام القمادم بام معهم م     ،سىل اماره مكمة  أول دانا ُمرسمممم 

 وكان مصع  ب   مري يف السابعة والثالثي م   مر .  ،املسلمي 

 :الد ويبداية التحول 

 ،بعمد انتفمار سمممنمة كماملمة  ا العر  املقمدم للتزرعيي كمانمت بيعمة العقبمة ا وىل  

وكمج ذلمك م    ،يتى نجح ذلمك ا مر  ،امادئما  بعيمد النفرمتمأنيما     كمان النبي فتمأممج كم  

ن اسمممتعجمال  س، وس ءماء كمج يشء يقمه م  الورمت واجلهمد  ؛فمإن م  احلكممة  ،يكمتمه

   ، فإنه مل يسممتعجج ر الد اة اليوم يدو  اإلنجاما  هنو م  ضممعف اتبا هم للنبي  

وينتفر اإلنجمام يتى يمد  وتواىل وتراكم    ..كمان يعممج ويعممج ويعممج  ،يف ييماتمه

 ورد بلغ الرسالة وأدى ا مانة كاملة.  ،ربهرنة يتى انتقج سىل  ،وتضا ف شييا  فشييا  

 

 
  .(1/7البتاري: باب يالوة اإليامن )(  1)
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 :بعد وفاة ادجية  ليها السالم  مواه النبي 

لقمد كمان وفيما  معهما غمايمة الوفماء،  ف  ، ليهما  التي مل يتزوه النبي    ؛توفيمت امدجيمة

واشمغاهنا    ،فقد اعتهد يف  هي  نفسمه  ، ا  ادة نفو  العربشمهوانية  ومل تك  نفسمه  

الزوعما  كمان طبيعمة العرب المهي  كمانوا يعمددون   ،بمالكامال  ا االريمة، وتعمدد 

  ،ا مم يف كج البقان اه  يالة  كانت  وكهلك   ،ا  اإلماءشممممرفضال        ،ا شممممرالع

 التي كانت تعتقد باملسيحية التي ال جتيز التعدد. ،باستثناء الدولة الرومية

 ،ا  شممممرفقد كان ب، جيى  النبي  كان يصورا  ك ولك  ذلك ال يعني أن النبي  

 ،ومنهما السمممك  الزوعي، وكمان يبحمث  م  تريب لمه أوالد    ،يماعماتمه كسممممائر النما 

 شممممممرتكرب  ربام بع  ،ورد كانت متقدمة يف السم   ،فااتار سمودة بنت ممعة ،وتعتني هبم

فتزوعها وداج هبا، سىل يي  رضممت    ،فقد جتاوم  السممتي سممنة ،سممنوا   ا ا رج

انت ال تزال دون وك  ، ليه سيدى الصمحابيا  أن يتزوه بعائشمة بنت أيب بكر الصمديق

يعتربون  ونواومل يك ، ادة العرب أن يتزوعوا الصمممغريا وكانت   شمممارفت، وأالبلوغ  

الفمارر يف العمر   رأى أن   -ورؤيما ا نبيماء ويي-ي الزوعي، ويف الرؤيما  بويرا ون 

فلم يمدامج هبما  ا  مادة   ،فعقمد  ليهما وتركهما  نمد أالهما  ، مائشممممة رمد كتبهما ا  موعمة لمه

بعمد أن ارياما أبواما   فمااتمار  النبي  ،بمابشمممالعرب، وكمانمت رمد اءبهما  مدد م  ال

ُأريُتك  يف املنام مرتي، أرى رعال  جملك  »  رال: ع   ائشممة أن رسممول ا  أبو بكر، ف

رمةا م  يرير كمان امها م   ند    فمأرول: سن  ،   امرأتك، فمأكشمممف فمأراك فيقول: امه   ، يف    

 (1). « ُيمضها 

 
 (. ٣896وردومها املدينة ) ،ائشة  نبي تزويج ال  :ي: كتاب املنار ، بابأارعه البتار(  1) 
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، م   ائشمة  يف رصمة مواه النبي   ، واصموصما  نةالسم  رون  شممممممراملسمتورد تءاول  

واو اب  سسمممي؟!!   أو رريم  م  ذلمك  ي سمممن(  9)  كيف يتزوعهما واي بنمت  فقمالوا:

غفلوا أ ينهم    أشمممياء كثرية أيف م  التنقيص، ورد شممممممممممرورالوا ما رالوا يف يقه ال

 أوهنا:

ومل تك    ،وكمان ذلمك يف متنماول يمد    ،امدجيمة ومل يتزوه  ليهماتزوه    النبي    -1

امدجيمة واي    النبي  ورمد تزوه  ، مرا  شمممماذا  أ نمد العرب ذلمك فليس   ،امدجيمة لتعرت 

 ؟! فأي  تلك الشهوة التي يتهمون هبا النبي  ،سنة شمرتكرب  بتمسة  

  ؛ة اجلنس ليس فيه مءلبا  لشهو  ،سنوا   شممرسن الزواه م  بنت مل تتجاوم الع  -2

القدرة واخلربة إلرضممماء    متلكيوال  ،لسممم  حمال  للشمممهوةفيف اها العمر  ك  م    هن 

 الرعج.

 ،سال ما كان فيه خمالفة  صول ا االر  ،كان  ا  ادا  العرب سن النبي    -٣

 و ا املعرت  أن جرتم  ادا  النا  وا مم.   ،ومل يك  ذلك الزواه  ند العرب ربيحا  

واي م  ااتمارتمه م  بي م     ،وال أبواما  مائشممممة  ا الزواه  مل جيرب النبي   -4

ومل  ،يف مواعه  مم  يتقدم هن   مبنا   وايأمر اآلباء أن يسمممتأذن  بج كان النبي   ،تقدم هنا

مجتمر اإلسالمي بتغري فقد كان نو ا  م  التجديد النبوي لل  ،يك  العرب يفعلون ذلك

  اداته القبيحة. 

فيام خيص  ،أن يصمنر منها مربية للنسماء  ؛م  مواعه بعائشمة   لقد أراد النبي  -5

 ،وااتياراا يف اها العمر لتعمر طويال  بعد   ،يعةشممممممرشمؤون النسماء اخلاصمة املتعلقة بال

 فعاشت بعد  ررابة نصف ررن تعلم النساء. ،ورد كان ذلك
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ل: سن فعج النبي صمما ا   ليه وسمملم انا ليس سممنة، فليس م   بقي أن نقو  -6

السمنة مواه الصمغرية، بج او مواه فاسمد مؤذ للصمغرية وظامل هنا وللمجتمر، والقرآن 

يمدد سممم  النكماح بمالبلوغ، واليوم ا بحما  الءبيمة تقول: سن البلوغ ال بمد أن يتم سىل 

ل احليض فحسمم  بج مدة اكتامله  هنايته، فالبلوغ ال جصممج حلفة اروه املني أو يصممو

ثال  سمممنوا   ا ا رج يتى يكتممج اجلسمممم بيولوعيا  ويكتمج نضممموه ا  ضممماء  

سنة  ا ا رج، اكها جي  أن نفهم السنة    18التناسلية، و ا ذلك س  الزواه يقارب  

ليعاكس   رير فجأةمممممرن النبي صما ا   ليه وسملم اها التشممممممومل يك  باإلمكان أن يشم

يعالج اه  العادة السمميية  ند العرب بعدما لوتركه للزم     ادا  العرب املسممتحكمة،

 يتدبروا كالم ا  تعاىل ويفقهوا اإلسالم.   

 :انتشار اإلسالم يف يثرب

وكان    (،وأسممميد ب  يضمممري ،سمممعد ب  معاذ)  :كان لنو  م يامن مءا ان ومها

صمع  ملكانت فها  يوم ، (ب  سملول  و بد ا  ب  أيبّ   ،سمعد ب   بادة)  :اخلزره  اسميد

يف بسمتان لبني  بد ا شمهج، فسممر بهلك سمعد ب  معاذ، وكان د وة  وأسمعد ب  مرارة  

ثم وب يف وعه أسممميد ب   ،سمممعد ب  معاذ اب  االة أسمممعد ب  مرارة، فوث  غاضمممبا  

 نا اها الشمماب  رف ممممممغد سىل اب  االتي أسممعد، ومر  أن يصمماُ   ؛: يا أسمميديضممري رائال  

  ،وسمممفمه آبماءنما، فوا  لوال مما بيني وبينمه م  صممملمة الريم   ،المهي  ماب آهنتنما  ،القريش 

 .ملضيت سىل اها القريش أدر  نقه بالسيف

 رب باب أسمعد ووب يف وعههمممم، فضمر أسميد ب  يضمري غاضمبا  ثائرا  مممميضمثم  

 ،وشممتم آهنتنا ،، فسممفه آباءنا: ما اه  البد ة املفرتاة التي أتانا هبا اها الفتى القريش رائال  

 ،فإن رضميت أمرا  ربلته ؟فقال له مصمع : أال جتلس فتسممر  !!؟ر  ممممموأنت تؤويه وتنصم
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ثم  ،فقال أسممميد ورد ادأ  ثورته: لقد أنصمممفت وا   ،وسن كراته وفنا  نك ما تكر  

ركز يربتمه يف ا ر  وعلس يسمممتمر، ومصمممعم  يعر   ليمه اإلسمممالم بحقيقتمه 

ويتلو  ليه شمممييا  م  القرآن، يتى داج نور اإليامن يف رلبه، فقام  ،وصمممورته الناصمممعة

ثم رال هنام: سن سمعد ب  معاذ لو تبعكام مل يتتلف   ،واغتسمج وتءهر وأ ل  شمهادة احلق

فقال سعد جللسائه: أيلف    ،و اد أسيد سىل سعد  ، نكام أيد م  رومه، وسأرسله سليكام

  به، وداج أسميد  ا سمعد وعلسمائه، ومل با  لقد عاءكم أسميد بغري الوعه الهي ذا

ولكنه رال: يا  ،يك  أمر سرنا ه بالهااب أمرا  ميسمممورا ، فلم يصممماريه بام رأى وسممممر

، رمد بلغني أن بني يمارثمة رمد ارعوا سىل اب  امالتمك أسمممعمد ب  مرارة ليقتلو    ؛سمممعمد

نيمة الوث ، ثم فبلغمت احلميمة فور ما يف نفس سمممعمد، ولكنهما امه  املرة نيمة الريم ال  

رب يف أسعد:  ممممو ند  مصع  ب   مري، وععج يص ،ر ا  سىل أسعد ب  مرارةمممممشى مس

أتأكلنا اخلزره    رو  وايدة م  أعج فتاك القريش اها؟ فام مال به أسمعد ومصمع  

وعلس يسممتمر اهندى،    ،وادأ  ثائرته ،يتى سممكنت فورته  ،يسممتعءفانه ويسممتلءفانه

ى قول غضمممبه وينقه سىل ادى ويقي، وععلت كلام  وما اي سال سممما ة م  هنار يت

 .وأ ل  بكلمة التوييد ،ح ا  صدر  لإلسالمشمرمصع  تستقر يف نفس سعد، يتى 

فمد ما روممه ورمال هنم: كيف تعلمون أمري فيكم؟ رمالوا:   ،و ماد سمممعمد م  فور  

 فقمال: فمإن كالم رعمالكم ونسممممائكم  يل  يرام يتى تؤمنوا بما   ،سممميمدنما وأفضممملنما

 ورسوله، فام أمسى يف دار بني  بد ا شهج رعج وال امرأة سال ورد دالوا يف اإلسالم.

 :دوران  جلة الد وة برس ة

م  البحث    مكان صمالح   ي سمبر سمن،  بدأ  تؤيت أكلها اا اي اءة النبي  

واا   ،الرسالة يف املدينة  شمممرخيء  لن  وسنتان والنبي    ،رسالة ا  يتى تم ا مر  شمممرلن
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وينقمج مدينة   ،ا ررم ينجح يف االاتبمارأيب او مصمممعم  ب   مري اريج دار ا ررم ب  

 يعة ا  تعاىل. شمركاملة م  الوثنية سىل نور اإليامن والتوييد و

  ،احلفوة العربية والضيافة كانت يام مضمى  فيء مصع  ماليا ؟ فييا ترى كم كلفة  

لك  اليوم م  املحال أن يصمممج الدا ي سىل ما وصمممج سليه    ،لبسممميءةفضمممال     احلياة ا

وال يكلف   ا اجلمجكان فسمفر مصمع    ،مصمع  م  النتائج دون كلف مادية باافة

فأي    ،.. سلخ.وعوام سمفر ونفقا  سمفر وفنادر  (فيزاسىل )السمفر جتاه فاليوم  أما   شمييا ،

املرشمممدي  الهي   الهي  يتكفلون بنفقا  الد اة؟! وأي  املربي   ،أغنياء املسممملمي اليوم

ا ررم؟ بدون اه  املعادلة ل  يتصحح املسار   أيب  هيييون الد اة روييا  يف دار ا ررم ب 

 الد وي العاملي.

 صورة ملجريا  أيدا  الد وة يف يثرب:

ي سمملمة،  كان معاذ ب   مرو ب  اجلموح رد شممهد العقبة، وكان أبو  م  سممادة بن

معاذ ب  -مناف، فلام أسملم فتيان بني سملمة   :ورد اته يف دار  صمنام  م  اشم  يقال له

فيمأامهونمه    ،كمانوا يمدالون بمالليمج  ا صمممنممه  -وابنمه معماذ ب   مرو وغريمهما  ،عبمج

ر النا  ا   ا رأسه، فإذا أصبح  مرو رال:   ،ويءريونه يف بعض احلفر، وفيها ُ ه  س  ُمن ك 

 ا آهنتنا يف اه  الليلة! ثم يلتمسمه يتى سذا وعد  غسمله وطهر  وطيبه، ويلكم م   دا  

فعلوا بمه مثمج    ،ثم رمال: أمما وا  لو أ لم م  يصمممنر بمك امها  ازيتمه، فمإذا أمسمممى ونمام

ذلك، وفعج مرا ، ويف اآلار  ل ق  ليه سميفه، ثم رال: سين وا  ما أ لم م  يصمنر بك 

أاهوا السمميف    ،، واها السمميف معك، فلام كان الليجما ترى، فإن كان فيك اري فامتنر

ة، فغمدا  مرو   ،فعلقو  وربءو  بمه  ،م   نقمه، ثم أامهوا كلبما  ميتما   ْهر  وألقو  يف عم    مُ
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ر شأنه، ممبالكل ، فلام رآ  أبص فلم جيد ، فتره يتبعه يتى وعد  يف البير منكسا  مقرونا  

ُس  سسالمه  ورال: وكل مه م  أسلم م  رومه، فأسلم وي 

تمممكممم  مل  سهنممما   كمممنمممت   لمممو   تممما  

 

 

 

ن ر  رم  يمرا يف  بم  وسمممم   وكملمم    أنممت 

ن مممممممصممممممممممُأفٍّ مل   ر ك سهنا  ُمسمممت د 

 

 

المعمبم    سمممموء  تشممممنمماك  م   فم   اآلن 

نممم     املممم  ذي  المممعممميل    احلمممممممد   

 

يمم     الممد  وديممان  مار  الممر   الممواامم  

أن  رممبممج  ممم   أنممقممهين  الممهي   اممو 

 

ر ممم      ممممُ رمممربا  ظممملمممممممة  يف   أكمممون 

 العقبة الثانيةبيعة  

ر  مممميضو  ،موسم احلج م  اه  السنةفحضممممر  ، ام كامج  ا بيعة العقبة ا وىل

مصمممع  ب   مري يف وفد م  أاج يثرب، ونزلوا مر احلجيج يف منامهنم يف مكة م  غري 

يف   ،رب هنم مو دا  يف منىمممممبقدومهم، فضم وأارب رسمول ا  ، أن يعلنوا بإسمالمهم

 ذي احلجة( يبايعهم فيه. 12يق )شمراليوم الثاين م  أيام الت

ى ثلث مميقول كع  ب  مالك: فنمنا تلك الليلة مر رومنا يف ريالنا، يتى سذا مض

ونح  ثالثة   ،لقءا، يتى اعتمعنا يف الشممع   ند العقبةالج  ارعنا نتسمملج تسمم  ،الليج

  ،  (1)يف الشمع  ننتفر رسمول ا  فاعتمعنا  ،ومعنا امرأتان م  نسمائنا ،وسمبعون رعال  

يتى عماءنما ومعمه  ممه العبما  ب   بمد املءلم ، واو يوميمه  ا دي  روممه )يسمممم   

كان أول متكلم   ،ر أمر اب  أايه ويستوثق له، فلام علسممسال أنه أي  أن جض  ،الفاار(

 

 ا املكان،  املسملم احلالة التي كان  ليها ا نصمار، وام ينتفرون سشممممممراره   أهيا ( ويف اه  الرواية معنى رويي كبري، فتصمور  1) 

 وتأمج حلفة داوله الشمريف سىل اها املكان.  
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ويعني ا و  أيضما  لك  ا كثرية  -اخلزره   شممممممرالعبا  ب   بد املءل ، فقال: يا مع

فهو يف  زٍّ م  روممه  ،سن حمممدا  منما ييمث رمد  لمتم، ورمد منعنما  م  رومنما -م  اخلزره

ومنعمة يف بلمد ، وسنمه رمد أبى سال االنحيمام سليكم واللحور بكم، فمإن كنتم ترون أنكم 

فمأنتم ومما قملتم م  ذلمك، وسن كنتم   ،وممانعو  مم  امالفمه  ،ه بام د ومتو  سليمهوافون لم

فم  اآلن فمد و ، فقمال الرباء ب    ،ترون أنكم مسممملمو  واماذلو  بعمد اخلروه سليكم

  ،لو كان يف أنفسنا غري ما ننءق به لقلنا ، ولكنا نريد الوفاء والصدر   -وا -معرور: سنا 

يا رسممول ا ، فته لنفسممك ولربك ما أيببت   مْ فتكل  ،  وبهل مهجنا دون رسممول ا 

 فنح  نبايعك.

ثم رمال:  ،ورغم  يف اإلسمممالم  ،ود ما سىل ا   ،فتال القرآن،  فتكلم رسمممول ا   

ر، و ا  مممم ر واليس مممم تبايعوين  ا السمر والءا ة يف النشان والكسج، والنفقة يف العس »

تقولوا احلق ال تافوا يف ا  لومة الئم، و ا أن  ا مر باملعروف والنهي    املنكر، وأن  

صمم  روين فتمنعوين سذا ردمت  ليكم مما متنعون منه أنفسممكم وأمواعكم وأبناءكم  مممممم تن

لنمنعنم ك ممما نمنر منمه  والمهي بعثمك بماحلق،  فمأامه الرباء بيمد  ثم رمال: نعم؟  «ولكم اجلنمة 

ورثنااا كابرا    ،روب وأاج السممالمأ راضممنا، فبايعنا يا رسممول ا ! فنح  وا  أبناء احل

،  سن بيننما وبي هيود  هودا    ؛فقماطعمه أبو اهنيثم ب  التيهمان فقمال: يما رسمممول ا   ،   كمابر

رك ا  أن ترعر سىل رومك  مممممممفهج  سممميت سن نح  فعلنا ذلك ثم نصممم  ،وسنا راطعواا

وأنتم مني، أيمارب م   ، أنما منكم  (1) واهنمدم اهنمدم  ، بمج المدم المدم »:  وتمد نما؟ فقمال  

 .«نقيبا   شمرأارعوا سيل  منكم اثني  »ثم رال:  ،«ياربتم وأسامل م  ساملتم

 
 ( او مثج يرضب للداللة  ا دوام احللف يف الرساء والرضاء. 1)
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 م  اخلزره: ةفتره سليه تسع

 أسعد ب  مرارة ب   د . -1

 سعد ب  الربير ب   مرو. -2

  بد ا  ب  رواية ب  ثعلبة. -٣

 رافر ب  مالك ب  العجالن. -4

 الرباء ب  معرور ب  صتر. -5

  بد ا  ب   مرو ب  يرام. -6

  بادة ب  الصامت ب  ريس. -7

 سعد ب   بادة ب  دليم. -8

 املنهر ب   مرو ب  انيس. -9

 وثالثة م  ا و :

 ُأسيد ب  يضري ب  سامل. -1

 سعد ب  ايثمة ب  احلار . -2

 رفا ة ب   بد املنهر ب  مبري. -٣

ككفالة احلواريي لعيسى ب     ،كفالءأنتم  ا رومكم بام فيهم  »للنقباء:  ثم رال 

رمال ،  فلام اعتمر القوم لبيعمة رسمممول ا     رمالوا: نعم.  ،«مريم، وأنما كفيمج  ا رومي 

اخلزره، اج تدرون  الم تبايعون اها الرعج؟ رالوا: نعم،  شمرالعبا  ب   بادة: يا مع
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سذا أهنكمت  رمال: سنكم تبمايعونمه  ا يرب ا نر وا سمممود م  النما ، فمإن ترون أنمه  

فم  اآلن فد و ، فهو وا  سن فعلتم  ،افكم رتال  أسمملمتمو  شممممممممرأموالكم مصمميبة، وأ

ازي المدنيما واآلارة، وسن كنتم ترون أنكم وافون لمه بام د ومتو  سليمه  ا هنكمة ا موال  

اف فتهو ، فهو وا  اري الدنيا واآلارة، رالوا: فإنا نأاه   ا مصميبة  شممممممرورتج  ا 

رالوا:  ،  «اجلنة »اف، فام لنا بهلك يا رسول ا  سن نح  وفينا؟ رال:  شممرورتج ا ا موال  

فقال له   ،«ارفضموا سىل ريالكم»: ثم رال رسمول ا    ،ابسم  يدك، فبسم  يد  فبايعو  

سن شميت لنميل    ا أاج منى غدا  بأسميافنا،  ؛العبا  ب   بادة: وا  الهي بعثك باحلق

، فرععنا سىل مضماععنا «ولك  ارععوا سىل ريالكم   ،  نؤمر بهلك مل»:  فقال رسمول ا 

 فنمنا فيها يتى أصبحنا.

  ، مدد أمنهم القومي   ،مورعما   فيام  ورعمت فيهم    ،م امء مكمة  وصممممج اخلربوملما  

، فام سن أصمبحوا يتى توعه وفد كبري م   االكهم واالك م اما معوار  اه  البيعة  ف

ترميهما سىل خميم أامج يثرب، ليقمدم ايتجماعمه الشممممديمد  ا امه   م امء مكمة وأكمابر  

اخلزره، سنه رد بلغنا أنكم رد عيتم سىل صايبنا اها    شممر: يا معوارال  فلام ردموا  ،املعاادة

تسمممتترعونمه م  بي أظهرنما، وتبمايعونمه  ا يربنما، وسنمه وا  مما م  يي م  العرب  

  (1).م منكمأبغض سلينا م  أن تنش  احلرب بيننا وبينه

 هنا متت يف  ية تامة،   ؛كو اخلزره ال يعرفون شييا     اه  البيعةشمروملا كان م

بما  مما كمان م  يشء ومما  لمنما ، يتى أتوا  بمد ا  ب  أيب ب    اويف ظالم الليمج، يلفو

 
  .(1/448اب  اشام )(  1)
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سملول، فجعج يقول: اها باطج، وما كان اها، وما كان رومي ليفتاتوا  ا مثج اها، لو  

 كنت بيثرب ما صنر رومي اها يتى يؤامروين.

مل يزالوا   لكنهم  اليقي م  كممهب اممها اخلرب،   مماد م امء مكممة وام  ا شمممبممه 

وذلمك بعمد مما   ،يتى تمأكمد لمدهيم أن اخلرب صمممحيح والبيعمة رمد متمت فعال    ،هيتحققون منم

نفر احلجيج سىل أوطاهنم، فسمارن فرسماهنم بمءاردة اليثربيي، ولك  بعد فوا  ا وان،  

سال أهنم متكنوا م  رؤية سمعد ب   بادة واملنهر ب   مرو، فءاردومها، فأما املنهر فأ جز  

ا سمممعمد فمألقوا الق بض  ليمه، فربءوا يمديمه سىل  نقمه بنسمممر ريلمه، وععلوا القوم، وأمم 

ربونه وجيرونه وجيرون شمعر  يتى أدالو  مكة، فجاء املءعم ب   دي واحلار  ممممميضم

سذ كمان سمممعمد جيري هنام روافلهام املمارة بماملمدينمة،   ،ب  يرب ب  أميمة فتلصمممما  م  أيمدهيما

 ليهم، فوصممج القوم    وتشمماور  ا نصممار يي فقدو  أن يكروا سليه، فإذا او رد طلر

 (1).مجيعا  سىل املدينة

 :احلكمة النبوية

واسممرتاتيجيته يف الوصممول سىل نقج الد وة م  مكة سىل  م  تأمج صممنا ة النبي  

وطبعا   ،التتءي  وا ناة  ؛ير  ممالتي ا تمد   ا  نص  ،يدرك  مق اه  احلكمة  ،يثرب

سمممباب  السمممن  الكونية يف ارتبان ا ، واملاليظ بوضممموح اتبا ه الصمممدر أوال  وآارا  

واصءحابه    ،ة درائقشمروااتصار اللقاء ربام لع  ، يةفموا د م ليال  وبكج  بمسببا ا،  

والدر  احلكيم؛ أن   ،كج ذلك وغري   ا ليكون له  ينا     ؛ مه العبا  الهي أسملم  ا  

 
  .(1/448(، اب  اشام )2/51ماد املعاد )(  1)
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يف مهام     تفعمج  نمه يسمممّ  لنممة مما؛  النبي مؤيمد بجربيمج ومر ذلمك  ي  ينما  لمه يف مكمة

 .ا مور

 :حماولة رريف منر اهنجرة

نمت رريف م  سمتمام املعماامدة  نمد العقبمة وكمانمت رريف تعرف مما  ليمه   ،ملما تيق 

 وأن يثرب طريق التجارة سىل الشمام ذاابا    ،ا و  واخلزره م  القوة واخلربة يف احلرب

 ملت بكج عهداا  ا منر  ، فعلمت اها اخلءر العفيم الهي سممميهدداا، لهلك  وسيابا  

بادر سىل أصمممحابه باهنجرة سىل   ،تدبري رريف ملنر اهنجرة وملا  لم رسمممول ا    ،اهنجرة

رد ُأارب  بدار اجرتكم  » صمممحابه:   قال رسمممول ا   ف وايدا  وايدا ،املدينة افية  

ساوانما   سن ا  رمد ععمج لكم  »، ورمال هنم:  «واي يثرب، فم  أراد اخلروه فليتره سليهما

افية      ،فصار الصحابة يتسللون م  مكة مثنى وفرادى ومجا ا ،  «ودارا  تأمنون هبا

سال أن رريف   ،واهنروب م  مواعهمة رريف  ،ورغم حمماوال  اهنجرة  ا    ، يون رريف

وا واسمتءا وا    ،كشمفت بعض حماوال  املهاعري ، فأنزلت هبم العهاب املُهي  سىل أن فر 

 اللحور بأصحاهبم.

 :املهاعري نموذه م  تفاين 

تقول أم سممملمة: ملا أمجر أبو سممملمة اخلروه سىل املدينة،  ؛  أم سممملمة وموعها  -1

ريج يل بعري  ثم نلني  ليه، وععج معي ابني سملمة ب  أيب سملمة يف يجري ثم اره 

 ،يقود يب بعري ، فلام رأتمه رعمال بني املغرية رماموا سليمه فقمالوا: امه  نفسممممك غلبتنما  ليهما

رأيمت صممممايبتنما امه ،  الم نرتكمك تسمممري هبما يف البالد، فنز وا ُاءمام البعري م  يمد   أ

ورالوا: وا  ال    -را  أيب سممملمة-وأاهوين منه، وغضممم   ند ذلك بنو  بد ا سمممد  
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نرتك ابننا  نداا سذ نز تمواا م  صمايبنا! فتجاذبوا ابني سملمة بينهم يتى العوا يد ، 

سممني بنو املغرية  ندام، وانءلق موعي أبو سمملمة سىل وانءلق به بنو  بد ا سممد، ويب

ر بيني وبي ابني وموعي، فكنمت أاره يف كمج غمداة فمأعلس يف ا بءح  ،املمدينمة، فُفر 

أيد  -ي، سممنة أو رريبا  منها، يتى مر يب رعج م  بني  مي ممممممفام أمال أبكي يتى أمسمم

رتم  فرأى مما يب فرنني، فقمال لبني املغرية: أال ت  -بني املغرية رنون امه  املسمممكينمة؟ فر 

بينها وبي موعها وولداا!، فقالوا يل: احلقي بزوعك سن شميت، فرد بنو  بد ا سمد سيل  

 نمد ذلك ابني فارقلمت بعريي، ثم أاه  ابني فوضمممعته يف يجري، ثم ارعت أريد 

موعي بماملمدينمة، ومما معي أيمد م  الق ا ، يتى سذا كنمت بمالتنعيم، لقيمت  ثامن ب  

ة أيب أميمة؟ رلمت: أريمد يما بنمفقمال يل: سىل أي    -أاما بني  بمد المدار-لحمة ب  أيب طلحمة  ط

رمال: أومما معمك أيمد؟ رلمت: مما معي أيمد سال ا  وبني  امها! فقمال: وا   ،موعي بماملمدينمة

فوا  مما صمممحبمت  ،  (2)  ، فمأامه بتءمام البعري فمانءلق معي هيوي يب(1)  لمك م  مرتك  مما

أنماب يب ثم اسمممتمأار    ،كمان سذا بلغ املنزل  !م  العرب ر  أرى أنمه كمان أكرم منمه  رعال  

د  يف الشمممجرة، ثم تنحى سىل   ني، يتى سذا نزلمت اسمممتمأار ببعريي فح    نمه، ثم ريم 

مه فريله، ثم اسمتأار  ءشمجرة أارى فاضم جر قتها، فإذا دنا الرواح رام سىل بعريي فقد 

فاسممتويت  ا بعريي، أتى فأاه بتءامه، فقادين يتى ورال: اركبي، فإذا ركبت   ، ني

فلام نفر سىل رريمة بني  مرو ب    ،فلم يزل يصمممنر ذلمك يب يتى أرمدمني املمدينمة  ،ينزل يب

فاداليها  ا بركة   -وكان أبو سملمة هبا نامال  -رال: موعك يف اه  القرية    ، وف بقباء

 
 .ال جيوم أن ترتكي ويدك :أي(  1)

 .يسري يب سريا  يثيثا   :أي(  2)
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م أاج بيت يف اإلسالم أصاهبم ما فكانت تقول: ما أ ل،  رف راععا  سىل مكةما ، ثم انص

 أصاب آل أيب سلمة، وما رأيت صايبا  ر  كان أكرم م   ثامن ب  طلحة!

  ، لمت رريف بهلك   ،ملا أراد صممهي  ب  سممنان اهنجرة؛  صممهي  ب  سممنان  -2

 ،لقد  لمتم أين أرماكم رعال   ،رريف شممممممممرفقال: يا مع ،فلحقو  يتى أدركو   ا تل ة

ثم أرضبكم بسميفي يتى   ،يل  يتى أرمي بكج سمهم معي يف كنانتيوأيم ا  ال تصملون س

موا سن شممميتم، فقالوا: أتيتنا صمممعلوكا  يقريا ، فكثر مالك  يال يبقى يف يدي منه يشء، فأر  

 ندنا، وبلغت الهي بلغت، ثم تريد أن تره باملك ونفسممك؟ وا  ال يكون ذلك أبدا !  

ممايل أتلون سمممبييل؟ رمالوا: نعم، رمال: فمإين  فقمال هنم صمممهيم : أرأيتم سن ععلمت لكم  

لكم مممايل ربح صمممهيم .. ربح  »فجعممج يقول:  ،  فبلغ ذلممك رسمممول ا     ،ععلممت 

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ وأنزل ا  يف ذلك روله سمممبحمانه:   «صمممهيم !

ونه  ند  شمممرفتلقا  أصحابه هبا يب ،[207]البقرة:  ژہ   ھ  ھ  ھ    ہہ  ہ

 املدينة.ردومه سىل 

وتوا د  مر ب  اخلءاب، و يا  ب  أيب ربيعة، واشمام ب  العايص ب  وائج   -٣

موضمممعا  ُيصمممبحون  ند ، ثم هياعرون سىل املدينة، فاعتمر  مر و يا  ويبس  نهام  

وأم  -رمدم أبو عهمج وأاو  احلمار  سىل  يما     ،وملما رمدمما املمدينمة ونزال بقبماء  ،اشممممام

مك رد نهر  أال يمس رأسمها مشم ، وال تسمتفج بشممس فقاال له: سن أ  -الثالثة وايدة

نمه وا  سن يريمدك القوم سال ليفتنوك     س  ؛فقمال لمه  مر: يما  يما   ،هنما  فرر    ،يتى تراك

دينمك فمايمهرام، فوا  لو آذى أممك القممج المتشمممءمت، ولو رمد اشمممتمد  ليهما ير مكة  

له  مر: أما سذ رد فعلت ليرب رسمم أمه، فقال  ؛السمتفلت، فأبى  يا  سال اخلروه معهام

فمإهنما نمارمة نجيبمة ذلول، فمالزم ظهراما، فمإن رابمك م  القوم    ،فتمه نمارتي امه    ،مما فعلمت
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رمال لمه أبو عهمج:   ،فمانج  ليهما، فتره  ليهما معهام، يتى سذا كمانوا ببعض الءريق  ،ريم 

 ،أاي وا  لقمد اسمممتغلفمت بعريي امها، أفال تعقبني  ا نمارتمك امه ؟ رمال: با  يما ب 

 مدوا  ليمه فمأوثقما  وربءما ، ثم   ،وأنمااما ليتحول  ليهما، فلام اسمممتووا بما ر   ،فمأنماب

ورماال: يما أامج مكمة، اكمها فمافعلوا بسمممفهمائكم، كام فعلنما   ،داال بمه مكمة هنمارا  موثقما  

 (1). بسفيهنا اها

أمما  مر ب  اخلءماب، فقمد أبى سال أن يسمممتعل  هبجرتمه كام ؛   مر ب  اخلءماب -4

ممه، فقمد روي     يل ب  أيب طمالم  أنمه رمال: مما  لممت أيمدا  م   اسمممتعل  بمإسمممال

فمإنمه ملما ام  بماهنجرة، تقلمد سممميفمه  ،  املهماعري  اماعر سال خمتفيما ، سال  مر ب  اخلءماب  

، وااتصممموتنك   روسه، وانتض نزته  مممى يف يديه أسهام  واي احلربة الصغرية  لقها -ر   

ثم أتى   ،رريف بفنائها، فءاف بالبيت سمممبعا  واملن م     ،يف ااوته ومىضممم ربج الكعبة

ال    ،وايدة وايدة، فقمال: شممماات الوعو    (2)ل قاملقمام فصممما ركعتي، ثم ورف  ا احل  

م ا  اه  املعاطس! م  أراد أن تثكله أمه أو يؤتم ولد  أو ترمج موعته ي ممممفليقض ،ُيرغ 

 ثم مىض لوعه. ،وراء اها الوادي! رال  يل: فام تبعه أيد

وأبو  يتى مل يبق بمكة سال رسمممول ا   ،وال مال املسممملمون يتاليقون باملدينة

أ ج ُمكرامما  م  مفتون  و حمبو  أو مريض أو ضمممعيف     بكر و يل، وسال م  ا ُتقمم 

 اخلروه.

 
: م  يل بعيا  واشمممام؟ فقال الوليد ب  الوليد: أنا رال يوما   يتى سذا ااعر رسمممول ا     ،بقي اشمممام و يا  يف ريد الكفار(  1) 

فتبعها يتى  رف موضممعهام، وكانا حمبوسممي يف   ،لك يا رسممول ا  هبام، فقدم الوليد مكة مسممتتفيا ، ولقي امرأة قمج سليهام طعاما  

( وكان ردوم 1/474ونلهام  ا بعري  يتى ردم املدينة )انفر اب  اشممام    ،ورءر ريدمها   ،بيت ال سممقف له، فأمسممى تسممور اجلدار

 (. 1/55٣ي  م  الصحابة )البتاري  شمر  مر املدينة يف 

 .تالس القوم ويلقا م (  2)
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 :فرضية اهنجرة

او اهنجرة م  مكان ال يصممملح   ؛سن مفهوم اهنجرة الهي د ا سليه القرآن والسمممنة

اء  واملكان الصممالح يكون بوعود البنّ  ،سىل مكان صممالح ،لبناء اإلسممالم والد وة سىل ا 

ييمث وعمد الصمممحمابمة احلريمة يف بنماء   ،مهجرا  منماسمممبما   ،لإلسمممالم، واكمها كمانمت يثرب

 ليتعاونوا مجيعا  يف بناء اإلسالم يف املجتمر. ؛وسيلحق هبم معلمهم ،الد وة

  ،ولقمد بمهل الصمممحمابمة مما بمهلوا   ،لقمد كمانمت اهنجرة فرضمممما  ال جيوم التتلف  نمه

كج ذلك يف سبيج    ،وفرر بينهم وبي أااليهم  ،فرتكوا أمواهنم وديارام وكج ما يملكون

أيدام ال هياعر م  بيته سىل دوية ترى  اليوم لبناء سسمالمهم؟  املسملمون فامذا يبهل  ا ،

وتر   نهم!! وامها او  ه والصمممحمابمة صممما  ليم  ثم سذا ذكر النبي    ،هالمدا ي يف ييمّ 

   غاية سسالمه وفهمه لإلسالم.    

 :حماولة االغتيال الكربى

وكلام طلر يوم عمديمد    ،أصمممحماهبمايومما  بعمد يوم وسذا ببيو  املهماعري  تفرغ م   

يف اعتامن  ا يف دار الندوة  م امء مكة  فاعتمر  ،تسممممر هبجرة فالن وفالن ، ا رريف

 فحرض االعتامن: ،ذا يصنعونيتشاورون ما ،مستوى ا م  القومي

 أبو عهج ب  اشام    ربيلة خمزوم. -1

نوفج ب   بد  عبري ب  مءعم، وطعيمة ب   دي، واحلار  ب   امر،    بني    -2

 مناف.

شمميبة و تبة ابنا ربيعة، وأبو سممفيان ب  يرب،    بني  بد شمممس ب   بد    -٣

 مناف.
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  -زور اجلسمال  واو الهي كان ألقى  ا رسمول ا  -ر ب  احلار  مممممالنضم  -4

    بني  بد الدار.

أبو البترتي ب  اشممام، وممعة ب  ا سممود، ويكيم ب  يزام،    بني أسممد    -5

 ب   بد العزى.

 نبيه ومنبه ابنا احلجاه،    بني سهم. -6

 أمية ب  الف،    بني مجح. -7

يف ايية شميخ فإذا برعج بلبا  ا  راب   ،وملا عاؤوا سىل دار الندوة يسم  امليعاد

سممر  ،عليج  ليه بتلة، وورف  ا الباب، فقالوا: م  الشميخ؟ رال: شميخ م  أاج نجد

قولون، و سمممى أال يعدمكم منه رأيا ر معكم ليسممممر ما تمممممممبالهي اتعدتم له، فحضممم

 رالوا: أعج فاداج، فداج معهم.  ،ونصحا  

،  ررتايا  واحللول، ودار النقا  طويال  بدأ  ر  اال  ،عتامنوبعد أن تكامج اال

وال نبمايل أي  ذام  وال   ،وننفيمه م  بالدنما  ،قمال أبو ا سمممود: ُنترعمه م  بي أظهرنماف

 ييث ورر، فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كام كانت.

رمال الشممميخ النجمدي: ال وا  مما امها لكم برأي، أمل تروا يسممم  يمديثمه ويالوة 

منءقمه وغلبتمه  ا رلوب الرعمال بام يمأيت بمه؟ وا  لو فعلتم ذلمك مما أمنتم أن جمج  ا 

ثم    ،يتى يءمأكم هبم يف بالدكم    يتمابعو  بعمد أن،  ثم يسمممري هبم سليكم  ،يي م  العرب

 فيه رأيا  غري اها. ، ُانفروايفعج بكم ما أراد
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ثم تربصموا به ما أصماب  ،وأغلقوا  ليه بابا   ،رال أبو البترتي: ايبسمو  يف احلديد

ى منهم م  اها املو ، ممموم  مض  -ماريا  والنابغة-أمثاله م  الشعراء الهي  كانوا ربله 

 م.يتى يصيبه ما أصاهب

رال الشمميخ النجدي: ال وا  ما اها لكم برأي، وا  لي  يبسممتمو  كام تقولون، 

ليترع  م  أمر  م  وراء الباب الهي أغلقتم دونه سىل أصمممحابه، فنوشمممكوا أن يثبوا  

بمه، يتى يغلبوا  ا أمركم، مما امها لكم   ، ليكم فينز و  م  أيمديكم ثم يكماثروكم 

 برأي، فانفروا يف غري .

وافق    ،اررتاح آثم  مم سليهرمد    ،امهي  االررتايي   االعتامن ا منيأن رفض  وبعمد  

أبو عهج ب  اشمممام، رال أبو عهج: وا    ؛ ليه مجير أ ضمممائه، تقدم به كبري ترمي مكة

ما أراكم ورعتم  ليه بعد، رالوا: وما او يا أبا احلكم؟ رال: أرى أن نأاه  ،سن يل فيه رأيا  

عليدا  نسميبا  وسميءا  فينا، ثم نعءي كج فتى منهم سميفا  صمارما ، ثم م  كج ربيلة فتى شمابا   

ربو  هبا رضبة رعج وايد، فيقتلو ، فنسمرتيح منه، فإهنم سذا فعلوا ممممميعمدوا سليه، فيضم

ذلمك تفرر دممه يف القبمائمج مجيعما ، فلم يقمدر بنو  بمد منماف  ا يرب رومهم مجيعما ، 

 فعقلنا  هنم.، )الدية( فرضوا منا بالعقج

 رال الشيخ النجدي: القول ما رال الرعج، اها الرأي الهي ال أرى غري .

 ا امها االررتاح اآلثم بماإلمجمان، ورعر النواب سىل بيو م،   جتمعوناملووافق  

موا  ا تنفيه اها القرار فورا    (1) .ورد صم 

 

 
 ( 1/480انفر اب  اشام )(  1)
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 :اجرة النبّي 

كان الصممحابة يسممتأذنون  ، وأذن له باهنجرة اه ،  ولة االغتيالأ لم ا  نبي ه بمحا

 ا رسلك  »: سال أبا بكر، فإنه ملا استأذن رال له النبي    ،يف اجر م فيأذن هنم  النبي  

  ،فكمان أبو بكر يرعو أن يكون صممممايبمه يف اجرتمه ،  «فمإين أرعو أن يؤذن يل  ،يما أبما بكر

ز لهلك رايلتي   ركة. لفهام وععج ينتفر الريلة املبا ،فجه 

 ،أن يأيت بيت أيب بكر أيد طريف النهار رالت  ائشمة: كان ال خيءئ رسمول ا  

سما بكرة وسما  شمممية، يتى سذا كان اليوم الهي أذن ا  فيه لرسممموله يف اهنجرة واخلروه 

يف سما ة كان ال يأيت  ،يف ورت الفهرية م  مكة م  بي ظهراين رومه، أتانا رسمول ا  

 يف اه  السا ة سال  مر يد .   أبو بكر رال: ما عاء رسول ا  آفلام ر فيها،

ر ل ،وملا داج وليس  ند أيب بكر  ،فجلس رسمول ا   ،ه أبو بكر     ير  تأا 

رال: يا   ،«أاره  ني م   ندك »: سال أنا وأاتي أسمامء بنت أيب بكر، فقال رسمول ا   

سن ا  رمد أذن يل يف اخلروه  »رمال:  ؟ومما ذاك فمداك أيب وأمي  ،رسمممول ا  سنام مهما ابنتماي

 .«الصحبة»ا ! رال:  فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول ،«واهنجرة

تقول  ائشمة: فوا  ما شمعر  ر  ربج ذلك اليوم أن أيدا  يبكي م  الفرح يتى 

 رأيت أبا بكر يوميها يبكي.

ثم رمال: يما نبي  ا ، سن اماتي الرايلتي كنمت أ مدد ام هنمها، فتمه سيمدى رايلتي 

فجهزوا الرايلتي أيسمم  اجلهام، وصممنعوا هنم   ،«بالثم  »: ااتي، فقال رسممول ا   

فلم جيمدوا مما يشممممدوا بمه الو ماء،    ،ووضمممعو  يف و ماء ،طعمامما  يتزودون بمه يف سمممفرام

 ذا  النءاري. :ه الو اء، فساماا النبي فقءعت أسامء م  نءارها وشّد  ب
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يرد  ودائر رريف  نمد رسمممول ا    ،وأمر  ليما  ب  أيب طمالم  أن يمكمث بعمد  ثالثما  

  للنبي  -، ييممث كممانممت رريف بممأمممانتممه دون غري  م  رعممال   -مر  ممدائهمما  تثق 

 رريف!!!

التي    ،فقضممموا هنمارام يف اإل مداد لتنفيمه اخلءمة املرسممموممة ،مكمةأمما أكمابر ترمي 

رئيسمما  م  اؤالء    شممممممممرأبرمها برملان مكة )دار الندوة( صممبايا ، وااتري لهلك أيد  

 ا كابر، وام:

 أبو عهج ب  اشام. -1

 احلكم ب  أيب العال. -2

  قبة ب  أيب معي . -٣

 النرض ب  احلار . -4

 أمية ب  الف. -5

 سود.ممعة ب  ا  -6

 طعيمة ب   دي. -7

 أبو هن . -8

 ُأيب  ب  الف. -9

 نبيه ب  احلجاه. -10 

 .أاو  منبه ب  احلجاه -11
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 (1). اعتمعوا  ا بابه يرصدونه متى نام، فيثبون  ليه ،فلام كانت  تمة الليج

 ،يتسممامرون بينهم مسممتهزئي   ، فجلسمموافريي بام وصمملوا سليه م  اءةوكانوا  

كنتم ملوك العرب    ،سن حمممدا  يز م أنكم سن تمابعتمو   ا أمر  فكمان أبو عهمج يقول:  

والعجم، ثم بعثتم م  بعمد موتكم، فجعلمت لكم عنمان كجنمان ا ردن، وسن مل تفعلوا  

 ،ويتاميلون ضمممحكما  ،  (2)م  بعمد موتكم، ثم ععلمت لكم نمارا  قررون فيهما  كمكمان بعث

 هنم رضوا ما اءءوا له وانتهى ا مر!!وكأ

؛ بام ال يكلف به سال متفان حم  رسمول ا  فقد كلفه  ، أما  يل ب  أيب طال 

ر، فنم فيه، فإنه ل   مممم رمي ا اضم مممم نم  ا فرايش، وتسمبح بربدي اها احلضم »فقال له: 

 (٣).ينام يف برد  ذلك سذا نام وكان رسول ا   ،«خيلص سليك يشء تكراه منهم

وأاه يفنة   ،فألقى ا   ليهم النوم، واارتر صممفوفهم،  ثم اره رسممول ا  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ژ ا رؤوسممهم، واو يتلو:  افجعج يهرا ،ءم  البءحا

فلم يبق منهم رعج سال ورد وضممر  ،[9]يس:  ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

يتى   ،ى سىل بيت أيب بكر، فترعا م  اواة يف دار أيب بكر ليال  مممم ا رأسه ترابا ، ومض

 (4).حلقا بغار ثور يف اجتا  اليم 

ون ينتفرون يلول سما ة الصمفر،   عاءام رعج مم  مل يك   سىل أن وبقي املحاو 

رتم، رد وا  مممممرال: ابتم واسم ،تنتفرون؟ رالوا: حممدا  معهم، ورآام ببابه، فقال: ما  

 
  .(1/482اب  اشام )(  1)

 ( 1/48٣اب  اشام )(  2)

 (. 1/482اب  اشام )(  ٣)

 (. 1/48٣اب  اشام )(  4)
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رنا ، وراموا ممممممر بكم، وذر  ا رؤوسمكم الرتاب، وانءلق حلاعته، رالوا: وا  ما أبصم

 ينفضون الرتاب    رؤوسهم.

ولكنهم تءلعوا م  شمممق البماب فرأوا  ليما ، فقمالوا: وا  سن امها ملحممد نمائام   ليمه 

يتى أصمممبحوا، ورمام  يل    الفرا ، فسمممق  يف أيمدهيم،  برد ، فلم يربيوا كمهلمك  

أمرمتو  بماخلروه فتره، فجعلوا ،  فقمال: ال  لم يل بمه،  وسممممألو     رسمممول ا   

ُنوشونه بأيدهيم و صي هم، ثم أارعو  سىل املسجد فحبسو  اناك، واعتمر مميض ربونه وي 

يستءيعون، فلام استيأسوا    القوم  ليه جاولون بكج وسيلة أن يعرفوا منه مكان النبي فال

 منه أطلقو ، وتفرروا يبحثون يف كج مكان.

أتانا نفر  ،وأبو بكر     أسممامء بنت أيب بكر أهنا رالت: ملا اره رسممول ا  

م  رريف فيهم أبو عهمج ب  اشممممام، فورفوا  ا بماب أيب بكر، فترعمت سليهم فقمالوا: 

وكمان -أي  أيب!، فرفر أبو عهمج يمد   أي  أبوك يما بنمت أيب بكر؟ رلمت: ال أدري وا   

 !فلءم ادي لءمة  طرح منها ررطي -فايشا  ابيثا  

فاجتها نحو اجلنوب  ا طريق اليم  سىل غار ثور يف   ؛وصممايبه أما رسممول ا   

و ر شممممديمد  واو  ،  م  مكمة  كم(  4)بعمد  عبمج ثور، واو عبمج  مال ذو رمتي،  ا  

واو صمممترة كبرية فور  الغمار  نمد القممة،  واالنزالر، كثري املضممممايق والصمممتور،  

ولكنمه م  ممدالمه ترتفر  سمممم(،    60)صمممنر قتهما الغمار ممدالمه ال يتجماوم   ،صمممترتي 

ة  له فتح  (،مربعة  مرت ٣)سىل فسمممحة ال تتجاوم مسمممايتها   ،لر  صمممعودا  مرتا وايدا  ا

 أارى يف آار  م  الءرف اآلار. 
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  ي   أر   »نفر سليها بحزن ورال:   ،وصمج سىل مشمارف مكةوكان ملا  
وا  سنك 

، وأي   أر  ا  سىل ا   .«ولوال أن أالك أارعوين منك  رهرا  ما ارعت، ا  سيل 

 (1). نا يف الغار ثال  ليال، ليلة اجلمعة وليلة السبت وليلة ا يدوكم  

واو غالم شمممماب ثقف لق ، فيمدلج م    ،وكمان  بمد ا  ب  أيب بكر يبيمت  نمدمهما

رريف بمكة كبائت، فال يسممممر أمرا  يكتادان به سال و ا ،  فيصمممبح مر ،سمممحر ندمها ب

 يأتيهام بترب ذلك يي خيتل  الفالم.يتى 

منحمة م  غنم، فريجهما  ليهام  -موىل أيب بكر-وكمان ير ى  ليهام  مامر ب  فهرية 

يتى   -واو لب  منحتهام ورضمميفهام-يي تها  سمما ة م  العشمماء، فيبيتان يف رسممج 

وكمان  (2)،الليمايل الثال فهرية بغلس، يفعمج ذلمك يف كمج ليلمة م  تلمك  ينعق هبام  مامر ب   

 (٣).ليعفي  ليه ؛ امر ب  فهرية يتبر بغنمه أثر  بد ا  ب  أيب بكر بعد ذاابه سىل مكة

وررر  رريف يف علسمة طارئة مسمتعجلة اسمتتدام مجير الوسمائج التي يمك  هبا 

القبض  ا الرعلي، فوضمممعمت مجير الءرر النمافمهة م  مكمة يف مجير اجلهما  قمت 

بدل كج  (مائة نارة)املراربة املسمملحة الشممديدة، كام ررر  س ءاء مكافأة ضممتمة ردراا  

 (4).ميتي، كائنا  م  كان مل  يعيدمها سىل رريف ييي أو ،وايد منهام

وا يف اجلبال  شمممممرويينيه عد   الفرسمان واملشماة ورصمايص ا ثر يف الءل ، وانت

 غري فائدة.م  والوديان، والوااد واهنضاب، لك  دون عدوى و

 
 .(7/٣٣6انفر فتح الباري )(  1)

 .(1/55٣صحيح البتاري )(  2)

 .(1/486اب  اشام )(  ٣)

 .(1/554انفر صحيح البتاري )(  4)
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مرتا  م    ي شممر  وكان آار ،ووصلت رريف بعد عهد عهيد سىل رري  م  الغار

 ر اناك.فانقءر ا ثة صتريأرضا  طريق الغار 

  ،، فصممممد ذلمك رريشمممما     الغمار  تعماىل  نكبوتما  نسمممجمت  ا الغمارورمد أمر ا 

مما أدى سىل اضمءراب أيب بكر   ،وأردامهم ُترى  ،وكانت أصموا م تسممر ،و اد  اائبة

  لو نفر أيدام سىل موضممر ردمه لرآنا، فقال له النبي    ؛فقال: يا رسممول ا :«  يا أبا

ي، ولو ُرتلت ممممسين ال أبكي لنفس ؛رال: يا رسول ا   ،«!بكر ما ظنك باثني ا  ثالثهام؟! 

ة!   فأنا رعج وايد، ولك  أبكي اشمية   ليك يا رسمول ا ، وسن ُرتلت أنت الكت ا ُم 

  .« ا  معنايا أبا بكر! ال قزن سن  »: فقال 

ۀ  ہ  ژ رال تعاىل:   ؛رته لهمممممممونصممم وظهر   ناية ا  الفائقة بالنبي  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې   ې  ې  ى  ى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  

 .[40]التوبة:  ژۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   

 :يثرباالنءالر سىل 

 ا اه  احلال م  الثورة واالضممءراب، وم  ورريف   ،ملا انقضممت ا يام الثالثة

ت البحمث   ،اسمممتوىل  ليهما اليمأ   ،اجلهمد المدائم  اخلمائم  ،  وفمج   زمهما اإلافمار، فكفم 

 أن يكون رد بقي يف مكة يتى اآلن. حالوأيقنت أنه م  امل

وكمان اماديما  اريتما  مماارا     ،الليثي بمد ا  ب  أريق     النبي  وكمان رمد اسمممتمأعر  

نا   ا ذلك، وسممملام سليه رايلتيهام، ووا دا   ،بالءريق وكان  ا دي  كفار رريف، وأم 
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  ربير ا ول سمممنةم  فواتح  ،غار ثور بعمد ثال  ليمال برايلتيهام، فلام كانت ليلمة االثني 

ويينيه رال  ،لتي عاءمها  بد ا  ب  أريق  بالراي  (،م622سمبتمرب سمنة    16/   ممممما1)

امه سيمدى رايلتي اماتي، وررب سليمه    ؛بمأيب أنمت يما رسمممول ا   :أبو بكر للنبي  

  .«بالثم »: أفضلهام، فقال رسول ا  

 :يكمة النبي  درو  يف

 ،ليس فيها اوارر ،تسممري  ا ردم وسممار التزال اخلءة املوضممو ة م  النبي  

اتمه كمج   ، فمالنبي  والتنفيمه التمام  ،ليس فيهما سال التتءي  اجليمد  ،تواررللوال طلم   

  ،سمار وتع  وعان وسمهر وااف وأم    ،وبهل عهدا  مضما فا   ،أسمباب احليءة واحلهر

ووصمج العدو سىل باب   ،وملا ردم كج ا سمباب  ،ليس بنبيوكج ذلك وكأنه رعج  ادي 

فتمهلج ا مور    ،تتمداج القوة اإلهنيمة  ،فعنمد انقءمان ا سمممبماب  ،اطممأن سىل و د ا  ،الغمار

  اه  اي املعادلة النبوية.  ،بدون أسباب

 :يف طريق اهنجرة

ي تارة الف  مممممممكان يمشممم -ومها يف طريقهام سىل الغار- روي أن أبا بكر    -1

ذلك، فقال: يا رسمممول ا ، أذكر الءل      النبي  سمممأله ، فوتارة بي يديه ،  النبي

 فأميش بي يديك. (1)ي الفك، وأذكر الرصدمفأمش

يتى رمام رمائم   ، ينما ليلتنما وم  الغمدأرمال:       أيب بكر الصممممديق  و  -2

مل تأ   ليها  ،الفهرية، واال الءريق ال يمر فيه أيد، فرفعت لنا صممترة طويلة هنا ظج

مكانا  بيدي ينام  ليه، وبسمممءت  ليه فروة،   الشممممس، فنزلنا  ند ، وسمممويت للنبي  

 
 . هيرتصد له م  أمامالءل : م  يءل  الشتص م  ورائه، والرصد: م  (  1)
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ورلمت: نم يما رسمممول ا ، وأنما أنفض لمك مما يولمك، فنمام، وارعمت أنفض مما يولمه، 

بغنممه سىل الصمممترة، يريمد منهما مثمج المهي أردنما، فقلمت لمه: مل  أنمت يما  فمإذا أنما بران مقبمج

غالم؟ رمال: لرعمج م  أامج املمدينمة أو مكمة، رلمت: أيف غنممك لب ؟ رمال: نعم، رلمت:  

  ،رن م  الرتاب والشمعر والقهى مممممفأاه شماة، فقلت: أنفض الضم  ،أفتحل ؟ رال: نعم

يرتوي منهما، مما    هما للنبي  كثبمة م  لب ، ومعي سداوة نلت)و ماء(  فحلم  يف كعم   

فكرات أن أورفه، فوافقته يي اسمتيقظ، فصمببت   ،ب ويتوضمأ، فأتيت النبي  شممممممري

ب يتى رضيت، شمممرب يا رسول ا ، فشمممرم  املاء  ا لب  يتى برد أسفله، فقلت: ا

 رلت: با، رال: فارقلنا. «؟أمل يأن الرييج»ثم رال: 

رمال  ارمة: بينام أنما عمالس يف تلس م     ؛وتبعهام يف الءريق  ارمة ب  ممالمك -٣

تمالس رومي بني ممدلج، أربمج رعمج منهم يتى رمام  لينما ونح  علو ، فقمال: يما 

 ارة، سين رأيت آنفا  أسمودة بالسمايج، أرااا حممدا  وأصمحابه، رال  ارة: فعرفت أهنم  

ننما، ثم لبثمت يف فقلمت لمه: سهنم ليسممموا هبم، ولكنمك رأيمت فالنما  وفالنما  انءلقوا بمأ ي ،ام

املجلس سما ة، ثم رمت فدالت، فأمر  عاريتي أن تره فر  واي م  وراء أكمة،  

،  ( 1)فتحبسمممهما  يل، وأامه  رحمي فترعمت بمه م  ظهر البيمت، فتءءمت بزعمة ا ر 

، يتى أتيمت فر  فركبتهما، فعرفتهما تقرب يب يتى دنو  منهم، (2)وافضممممت  ماليمه

ت، فمأاويمت يمدي سىل كنمانتي فماسمممتترعمت منهما فعثر  يب فر  فترر   نهما، فقمم

، فاسمتقسممت هبا، أرضام أم ال؟ فتره الهي أكر ، فركبت فر  و صميت (٣)ا مالم

 
(1) 

(2) 

(٣) 
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واو ال يلتفمت، وأبو -تقرب يب، يتى سذا سممممعمت رراءة رسمممول ا   واي  ا مالم،

ا سممماات يدا فر  يف ا ر ، يتى بلغتا الركبتي، فترر   نه  -بكر يكثر االلتفا 

سذا  ثر يدهيا غبار سماطر  ،ثم معر ا فنهضمت، فلم تكد تره يدهيا، فلام اسمتو  رائمة

يف السمممامء مثج الداان، فاسمممتقسممممت با مالم، فتره الهي أكر ، فناديتهم با مان، 

ي يي لقيت ما لقيت م  احلبس  ممممممفورفوا، فركبت فر  يتى عيتهم، وورر يف نفسمم

، فقلمت لمه: سن روممك رمد ععلوا فيمك المديمة،    سمممُيفهر أمر رسمممول ا   هأنم  ، نهم

ومل   (1)فلم يرمآين  ،وأارب م أابمار مما يريمد النما  هبم، و رضممممت  ليهم الزاد واملتمان

يسمممأالين سال أن رمال: أاف  نما، فسمممألتمه أن يكتم  يل كتماب أم ، فمأمر  مامر ب  فهرية، 

 .(2)فكت  يل يف ررعة م  أدم، ثم مىض رسول ا  

بتيممة أم معبمد اخلزا يمة، وكمانمت امرأة برمة    ويف الءريق مر رسمممول ا     -4

، قتبي بفناء القبة، وتءعم، فسألواا حلام  ومترا  ليشرتو  منها، فلم يصيبوا  نداا  (٣) علدة

نتي  سىل شممماة يف عان   ، فنفر رسمممول ا  (4)شمممييا  م  ذلك، وكان القوم ُمرملي ُمسمممْ

فقال   ،منرالت: شمماة الفها اجلهد    الغ  «؟ا اه  الشماة يا أم معبد م» :اخليمة، فقال 

  :«  رمالمت: اي أعهمد م  ذلمك! فقمال   «؟ امج هبما م  لب  :« أتمأذني يل أن أيلبهما؟»  

فمسمح ، فد ا هبا رسمول ا  ،  بأيب أنت وأمي، سن رأيت هبا يلبا  فايلبها،  رالت: نعم

ت  ليه ،يف شما ابيد  رض ها، وسممى ا  تعاىل، ود ا هنا  ، (6)، ودر  واعرت (5)فتفاع 

 
1  

 (. 2/5٣(، ماد املعاد )1/554البتاري )(  2) 

 برمة: تربم للنا  يف يشمة وأدب، وعلدة: أي صايبة شتصية روية. (  ٣) 

 املرمج املسنت: الهي أصابته السنة، أي: اجلدب والقح .  (  4) 

 أي با د  بي رعليها استعدادا منها للحل .(  5) 

 در : أنزلت احللي  بكثرة، واالعرتار: قريك الءعام الغري ممضوغ بالفم، واو دليج  ا شبر الشاة.(  6) 
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يتى  ال   -كثريا  سمممائال  -فحلم  هبما ثجما     ،-يسمممقيهم  :أي-ود ما بمإنماء يربض الرا   

  بشممممممممرو ،ثم سممقااا يتى رويت، وسممقى أصممحابه يتى رووا  ،-الرغوة-البهاء 

يتى من    ،ثم يل  ثانيا  فيها بعد ذلك  ،-بوا مرة بعد مرةشممممممممر-ثم أراضمموا   !آارام

ام لبثمت يتى عماءاما موعهما أبو معبمد  ف ،اإلنماء، ثم غمادر   نمداما، وبمايعهما، وارقلوا  نهما

ورال: م     !يسمور أ نزا   جافا ، يتسماوك  ازال  ضمعافا ، فلام رأى أبو معبد اللب   ج 

رالت أم    ؟!!وب يف البيتوال يل  (1) والشممماة  امب ييال ،أي  لك اها اللب  يا أم معبد

فقال هنا موعها متعجبا :    ،سال أنه مر  بنا رعج مبارك، م  ياله كها وكها..  ،معبد: ال وا 

: رأيت رعال  ظاار الوضماءة،  فقالت أم معبد تصمف رسمول ا   ،  صمفيه يل يا أم معبد

سمم   اخل ْلق، مل تعبه ثجلة وسمميم رسمميم، يف  ينيه  ، (٣)، ومل تزر به صمملعة(2) أبلج الوعه، ي 

، ويف حليته كثاثة، أمه  أررن، سن صمت  (6) ، ويف  نقه سءر(5)  ، ويف أشفار   ءف(4)  د ج

فعليه الورار، وسن تكلم سممام و ال  الباء، أمجج النا  وأهبا  م  بعيد، وأيسممنه وأمجله  

ر  و ، كمأن منءقمه ارماُ  نفما ال  م  رريم ، يلو املنءق، فصممممج، ال ن ز  ْهر  ، ام  رن   يتحمد 

، وال تقتحمه  ي م  رصم ر مممممر، غصم   بي غصمني، فهو أنضممممممربعة، ال بائ  م  طولا

 
 ملر ى، واحليال: ليس فيه نج. لعامب: البعيد    اا(  1)

 ة:  فم البء  واسرتااؤ .  لالثج(  2)

 تزربه: مل ُتع بُه، الصلعة: صغر الرأ . (  ٣)

 د ج: شدة سواد العي. (  4)

 العءف: طول أاداب العي.  (  5)

 السءر: الءول.  (  6)
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الثالثمة منفرا ، وأيسمممنهم رمدرا ، لمه رفقماء جفون بمه، سن رمال أنصمممتوا لقولمه، وسن أمر  

  .(2)دنحمشود، ال  ابس وال مف (1) تبادروا سىل أمر ، حمفود

الهي ُذكر لنا م  أمر  ما ُذكر بمكة،  ،وا  صماي  رريففقال هنا موعها أبو معبد: او  

 ولقد مهمت أن أصحبه، و فعل  سن وعد  سىل ذلك سبيال .

 :)رباء( يثرب ا مشارف 

كنا نتره سذا صملينا الصمبح   فكانوا يقولون: ،بلغ املسملمون ارب اروه النبي  

تنا ر  تغلبنا الشممممس  ا الفالل،  ، فوا  ما نربح يتى ننتفر رسمممول ا    ،سىل ظاار ي 

فإذا مل نجد ظال  دالنا، وذلك يف أيام يارة، يتى سذا كان اليوم الهي ردم فيه رسمول ا   

،  ورمدم    ،علسمممنما كام كنما نجلس، يتى مل سذا مل يبق ظمج دالنما بيوتنما   يي دالنما

دوم  وأنما ننتفر رم ،البيو ، فكمان أول م  رآ  رعمج م  اليهود، ورمد رأى مما كنما نصمممنر

ْيل ةممممرسول ا   لينا، فص كم  (٣)  رب بأ ا صوته: يا بني ر  ! فترعنا سىل ءعارد  (4)اها عد 

، وأكثرنا مل يك  رأى  ، واو يف ظج نتلة، ومعه أبو بكر رسمممول ا    ، يف مثج سمممن ه 

ومما يعرفونمه م  أيب بكر، يتى مال الفمج       (5)ربمج ذلمك، وركبمه النما   رسمممول ا   

 ، فقام أبو بكر فأظله بردائه، فعرفنا   ند ذلك.رسول ا  

 
 ( حمفود: أي حمهوم.  1)

(2) 

 ( كانت اه  كنية العرب يف املدينة.  ٣)

 ( يفكم وطالعكم.  4)

 .( تزانوا  ليه5)
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كيف  ؛يف رباء كنت يف بادت ا مر أ رت   ا اسمتقبال الصمحابة للنبي  أرول:  

بعد أشموار طويلة، فلام  فني ا  بزيارته  شممممممر!! يتى ؟مل يتكلموا ومل ينكبوا  ليه  

ايبة    م  وذاج العقج    الفكر  ،ار  اللسمان    الكالم ،يفشممممممروصملت مقامه ال

 فعهر  يينها ترصف الصحابة الكرام. ،رسول ا  

وأرمام يف ربماء   ،-شممميخ م  بني  وف- ا كلثوم ب  اهنمدم    نزل رسمممول ا   

واو أول مسمممماعمد   ،جمد ربماءاالثني والثالثماء وا ربعماء واخلميس، بنى االهنما مسممم

 اإلسالم.

بيد ، وشممارك أصممحابه يف نج احلجارة والصممتور، يتى كان  ورد  مج فيه 

يبدو  ليه اجلهد، ورد رغ  سليه أصمممحابه أن يكفو  ذلك بأنفسمممهم، فأبى سال أن يكون  

 وايدا  منهم.

مو  بنت النعامن   يي  ا رالت: نفر  سىل رسمممول ا  ريض ا   نه   الشممم 

  (1) فرأيته يأاه احلجر والصترة يتى ُيصهر    ،-مسجد رباء-دم، فنزل وأسس املسجد  ر

احلجر، فيأيت الرعج م  أصممحابه فيقول: يا رسممول ا ، بأيب أنت وأمي، تعءي أكفك! 

ڦ  ژ:  بقوله  واو املسجد الهي مديه ا  تعاىل،  يتى أسسه،  «ال، اه مثله»فيقول:  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  

 [.108]التوبة:  ژڌ  ڎ  

 :وسررار هيودي ،داول نو ي يف اإلسالم

 
 .أن احلجر لضتامته كان يغالبه وجيهبه سليه م  ثقله :لعج املراد(  1)
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ملا سممعت رسمول   ينس  :يي أسملم  - املهميرب اليهود و-ب  سمالم   بد ا   رال

نزل    ،ردم املدينةفلام   ،، و رفت صممفته واسمممه واييته وممانه الهي كنا نتوك ف لها  

بقبماء يف بني  مر ب   وف، فأربمج رعج يتى أارب بقمدومه، وأنا يف رأ  نتلمة يل أ مج  

فلام سممممعُت اخلرب بقدوم رسمممول ا    ،فيها، و متي االدة بنت احلار  قتي عالسمممة

ُ ، فقالت  متي يي سممممعت تكبريي: لو كنت سممممعت بموسمممى ب   مران ما  كرب 

 ،، او وا  أاو موسمى ب   مران و ا دينه، ُبعث بام ُبعث بهةمد !، رلت هنا: أي  م  

رلت هنا:   (1)أاي، أاو النبي الهي كنا ُنترب  أنه سمميبعث مر نفس السمما ة؟ يا ب فقالت: 

فأسمملمت، ثم رععت سىل أاج بيتي   رالت: فهاك سذن! فترعت سىل رسممول ا    ،نعم

سن اليهود روم    ؛فأمر م فأسممملموا، وكتمت سسمممالمي م  اليهود، ورلت: يا رسمممول ا 

ت تسمممممأهنم  ني،    ،(2)هبممُ ثم  فتغيبني  نهم،  بيوتممك  دالني يف بعض  تممُ أن  أيمم   وسين 

يف بعض بيوته، ودالوا  ليه فكلمو     فيتربوك كيف أنا فيهم، فأدالني رسمممول ا   

صممي ب  سممالم فيكم»وسممألو ، ثم رال هنم:   رالوا: سمميدنا واب  سمميدنا   «؟أي رعج احل

اتقوا   ،هيود شممممممرفقلت هنم: يا مع  ،مفلام فرغوا م  روهنم ارعت  ليه، ويربنا و املنا

ا  وأربلوا ما عاءكم به، فوا  سنكم لتعلمون أنه لرسممول ا ، جتدونه مكتوبا   ندكم يف 

فقالوا:  ، م  به وأصممدره وأ رفهؤالتوراة باسمممه وصممفته! فإين أشممهد أنه رسممول ا ، وأ

ت: أمل أاربك يما  فقلمت لرسمممول ا  ،  (٣)كمهبمت! ثم ورعوا يب  ،رسمممول ا  أهنم روم هبمُ

 
 ( تعني أنه آار رسول تقوم بعد  القامة 1)

 ( روم مور وهبتان.  2)

 (  ابوين وسفهوين.٣)
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أاج كهب وفجور؟ وأظهر  سسمالمي وسسمالم أاج بيتي، وأسملمت  متي االدة بنت 

  فحس  سسالمهام. ،احلار 

ويشمهد لهلك ما   ،   دو للمسملمي شممممممرأاءر وأ -رديام  ويديثا  -كان اليهود  

وسىل   أهنما رمالمت: كنمت أيم  ولمد أيب سليمه،  ؛ريض ا   نهما  روي    أم املؤمني صمممفيمة

 رالت: فلام ردم رسمممول ا    ، مي أيب يا ، مل ألقهام ر  مر ولد هنام سال أاهاين دونه

ونزل رباء يف بني  مرو ب   وف، غدا  ليه أيب ييي ب  أاء  و مي أبو يا    ،املدينة

، رمالمت: فلم يرععما يتى كمانما مر غروب الشممممس، رمالمت: فمأتيما (1)ب  أاءم  مغلسمممي 

رالت: فهشمشمت سليهام كام كنت أصمنر، فوا     ،يمشميان اهنوينى ،كسمالني سمارءي ي  كال  

رالت: وسممعت  مي أبا يا  واو يقول  ،ما التفت سيل وايد منهام، مر ما هبام م  الغم

 يب ييي ب  أاءم : أاو او؟ رمال: نعم وا ، رمال: أتعرفمه وتثبتمه؟ رمال: نعم، رمال: فام  

 (2).وا  ما بقيت رال:  داوته ،يف نفسك منه

منهم الصممممادر   ،ويف تماريخ اإلسمممالم رلمة ام اليهود المهي  دالوا يف اإلسمممالم

ورمد  ماممج   ،كمانوا أكثر ربوال  لإلسمممالم   المهي  ؛بتالف املسممميحيي   ،ومنهم الكماذب

وعادهنم بأيسمم     ،فلم يفر   ليهام اإلسممالم ،اإلسممالم الءرفي معا  أيسمم  املعاملة

وا معهم ر  فج   ،سملم م  بعضمهم الهي  دالوا الدي  ليشمواوا فيهالكالم، ومر ذلك مل ي

ال سممميام يف أابار ا نبياء والتجسممميم   سمممبحانه   ،م  قريفا  أاج الكتاب   ما عرو

 ية يف شممممممممروتعاىل، ورد تقبلها املحدثون مر ا سممف، وصممار  تدر  يف املدار  ال

 العامل اإلسالمي.     

 
 يف ورت الغلس؛ أي: ورت الفجر.(  1)

 (. 1/518( اب  اشام )2)
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 :الداول سىل يثرب

بأمر  ا  له، وأبو بكر ردفه، وأرسمج  ويف صمباح يوم اجلمعة، رك  رسمول ا  

فأدركته اجلمعة    ،فجاؤوا متقلدي  سيوفهم، فسار نحو املدينة  ،-هأاوال-سىل بني النجار  

 (1).وكانوا مائة رعج ،فجمر هبم يف املسجد الهي يف بء  الوادي ،يف بني سامل ب   وف

أهيما النما  رمدموا  نفسمممكم، تعلم  وا   »:    فقمالواءم  هبم أول اءبمة لمه  

صمممعق  أيدكم ثم ليقول  له ربه وليس له ترمجان وال    ، ثم ليد   غنمه ليس هنا ران  ، لي

فام ردمت    ، وآتيك ماال  وأفضمملت  ليك   ، أمل يأتك رسممويل فبلغك   ؛ ياع  ججبه دونه

ه فال يرى غري عهنم،  لنفسممك؟ فلينفرن يمينا  وشممامال  فال يرى شممييا ، ثم لينفرن ردام 

فم  اسمممتءان أن يقي وعهه م  النار ولو بشمممق مترة فليفعج، وم  مل جيد فبكلمة طيبة،  

أمثاهنا سىل سممبعامئة ضممعف، والسممالم  ليكم ورنة ا     شمممممممر فإن  هبا جتزى احلسممنة  

 .«وبركاته

 ن القلوب كمانمت متقبلمة  ا يمد كبري  ؛اءبمة يف املو فمة بمالمدار اآلارة فكمانمت 

ليس بينمه ترمجمان  )):    وأمما رولمه  ،ىل تثبيمت وتعميق اإليامن بمالنفو سوقتماه    ،اإليامن

 فم  املحال كالم ا  للنا .    ،فإهنا تؤول  ا أهنا لزيادة الرتاي  ،((وال ياع 

وكان املسملمون بإرشماد مصمع  ب   مري رد   ،وصمج يثرب  وبعد صمالة اجلمعة

، ييث اره الرعال والنسماء وا طفال وا له اسمتقباال   فيام  ولبس النا  أيسم     ،أ د 

، ف  رسول ا  شمممروكأهنم يف يوم  يد، وورف النساء  ا سءوح املنامل يست ،ثياهبم

 
 ( 1/102(، رنة للعاملي )1/495(، اب  اشام )2/55(، ماد املعاد )1/555البتاري )(  1)
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ب    مممممجلواري يضمواإلماء وا  ،((عاء رسمول ا .. عاء رسمول ا )) :والصمبيان يصميحون ر 

  واجلمير ينشد: ،بالدفوف

المممبمممدر  ممملممميمممنممما   طممملمممر 

 

الممممودان   ثممممنمممميمممما    ممممم  

الشممممممكمممر  ممملممميمممنممما    وعممم  

 

دان   د ممممممما     مممممممما 

فممميمممنممما  املمممبمممعمممو    أهيممما 

 

املمممءمممان   بممما ممممر   عممميمممت 

 
املممديمنممة شممممممممممممرعميممت    فممت 

 

دان   اممممري  يمممما   مممممريممممبمممما  

 
 يقل : ن، فرصسىل بنا  بني النجار التفت رسول ا  و

الممنممجممارنممحمم  عممواري    بممنممي 

 

حممممممد  ها  يممبمم  عممار  ا  يمما   ممم  

 .«اُ  يعلم أن رلبي ُجب ك   »: فقال  ،: أُقب بنني؟ رل : سي وا فقال  

كجي يريد  ،وا نصمار يعرتضمو   ،اجلمون املسمتقبلة  ا نارته اارتر رسمول ا  

الم  يا رسمممول ا  سىل القوة واملنعة   :يقولو ،ف اسمممتقبالهشممممممممممرأن يأاه بنارته لينال  

  .«ال وا سبيلها فإهنا مأمورة»يقول:  والثروة! ورسول ا  

لغالمي يتيمي م  بني النجار،    (1)  يتى بركت به يف مكان مسمممجد ، وكان مربدا  

رب   »  ورال:    فنزل  نها رسمممول ا   ،-ا نصمممارياالد ب  ميد -  ند دار أيب أيوب

وأاه  الهي كان يأاه    ،رال ذلك أربر مرا   ؛«أنزلني ُمنزال  مباركا  وأنت اري املنزلي 

وأمر أن ُج  ريله، ثم    ،«املنزل   اها سن شماء ا  يكون» ند الويي، فلام ُ ي  نه رال:  

 .فقمال أبو أيوب: أنما يما نبي ا ، امه  داري، وامها بمايب ،«؟ أي  بيو  أالنما أررب »رمال:  

 
 .املربد: اجلرن(  1)
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قيال    ، فمانءلق »رمال:   ثم عماء فقمال: يما رسمممول ا ، رمد ايمأ     ،، فمهام  فهيمأ  «فهي ئ لنما م 

 ، روما  ا بركة ا  فقيال.مقيال  

وأسمامة ب   ،وابنتا  فاطمة وأم كلثوم  ،  سمودة و ائشمةاوبعد أيام وصملت موعت

 وبقيت ابنته مين   ند موعها أيب العال. ،وأم أيم  ،ميد

بسمممب  السمممبتا  الكثرية    ،ورة م  انتشمممار مر  املالرياكانت تعاين املدينة املن

فيهمما احلرارة  ،املتواعممدة  درعمما   موافقمما     ،وارتفممان  البممدء  املممدينممة يف  اواء  يك   ومل 

يعودام،  للمهماعري  م  أاج مكمة، فأصممماب كثريا  منهم احلمى، وكان رسمممول ا  

 فلام  شكوا سليه ا مر د ا هنم.

فقمال:   ،املمدينمة واي أوبمُأ أر   ا رمالمت: رمدم النبي  ريض ا   نهمع   مائشممممة  ف

نا » ب   سلينا املدينة كُحب نا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا يف صا نا وُمد  حها    ، اللهم ي  وصح 

وليس يف اجلحفة   ،وطابة  ،طيبمة :وسممماماا  (1)  .، فُنقلمت سليهما«لنما، وانقج ن ااا سىل اجلحفة 

 سنام اي صحراء فارغة. ،م  سكان

كانت ادايا ف  ،يف بيت أيب أيوب ا نصماري ررابة سمبعة أشمهر  وأرام رسمول ا   

 ا نصار وعفان اللحم تزديم  ا بابه.

فيهما ابز   ،رصمممعمة عاء هبا ميد ب  ثابت ؛وكانت أول ادية أاديت سليمه يي نزل

واو يقول: أرسمملت هبه  القصممعة أمي،   فقدمها سىل رسممول ا   ،مثرود بلب  وسممم 

ود ا أصحابه فأكلوا، ثم عاء  رصعة    ،«بارك ا  فيك ويف أمك! »:  فقال رسول ا   

 
   .أارعه الشيتان(  1)
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، وععج بنو النجار يتناوبون نج الءعام سليه طول (1)سمعد ب   بادة هبا ثريد و رار حلم

ليلمة سال و ا بماب رسمممول ا  الثالثمة جملون  ُمقماممه يف دار أيب أيوب، فام كمانمت م   

 الءعام، وما كانت ُتءيه عفنة سعد ب   بادة وعفنة أسعد ب  مرارة كج ليلة.

 :التربك برثار النبي 

وأنا وأم  ،نزل يف السمممفج  ،يف بيتي  : ملا نزل  يل  رسمممول ا   يقول أبو أيوب 

أيوب يف العلو، فقلمت لمه: يما نبي ا ! بمأيب أنمت وأمي، سين  كر  وأ فم أن أكون فورمك  

يما أبما  »وننزل نح  فنكون يف السمممفمج، فقمال:    ،فماظهر أنمت فك  يف العلو  ،وتكون قتي

يف  فكان رسمممول ا    ،«أيوب! سن  أرفق بنا وبم  يغشمممانا أن نكون يف أسمممفج البيت

ر  عرة لنا فيها ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقءيفة مه يف املسك ، فقد انكسسفله وكنا فور

 ،منه يشء فيؤذيه توفا  أن يقءر  ا رسول ا    ؛لنا، ما لنا حلاف غرياا ننشف هبا املاء

تيممت أنا وأم أيوب موضمر   ،وكنا نصمنر له العشماء ثم نبعث سليه، فإذا رد   لينا فضمله

 .بهلك الربكةفأكلنا منه نبتغي   ،يد  

ومل أر  ، ورد ععلنا له بصمال  وثوما ، فرد  رسمول ا    ،بعثنا ليلة سليه بعشمائهورد 

ردد   شمماءك ومل أر   ،بأيب أنت وأمي  ؛فقلت: يا رسممول ا  ،فجيته فز ا    ،ليد  فيه أثرا  

تيممت أنا وأم أيوب موضمر يدك نبتغي بهلك   ،فيه موضمر يدك، وكنت سذا رددته  لينا

،  « سين وعمد  فيمه ريح امه  الشمممجرة، وأنما رعمج أنماعي، فمأمما أنتم فكلو  »ه! رمال:  الربكم

 ومل نصنر له تلك الشجرة بعد.  ،فأكلنا  

 . الهي  تهوروا حمبة النبي  ،فريض ا     الصحابة املحبي 

 
 قايا م  اللحم، وحلمها أطي  م  اللحامن  ندام.  ب فم  ليه (  1)
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 :ىل املدينة املنورةسنجاح الداول النبوي 

يمه م   لمما    بعمدمما أدى النبي    ،ءمة اهنجرة كماملمة بفضممممج ا  تعماىلانجحمت  

ىئ  ی  ی    ی  ی  ژ   ،  تعاىلاسممنة  هه  ف ،فأنجح ا  له  مله  ،أسممباب النجاح

 . [62ا يزاب: ] ژجئ 

أيس    قبج النبي  فقد استُ   ،املعنوي الرويي  ؛ي النجاحموأام م  النجاح احلس

يافلة بميا  أو آالف   ، فكانتورد ععج ا  له املدينة مركز الد وة اجلديد  ،االسمتقبال

وم   ،بتالف ما كان  ليه بمكة  ،مم  نهروا أنفسمهم لبناء الد وة واإلسمالم ،الصمادري 

فماحلريمة المدينيمة التي يف املمدينمة املنورة سممممامهمت   ،انما بمدأ  المد وة تمأامه منحى عمديمدا  

 ر. ابنجاح الد وة وكثرة ا تبان وتوسعها يتى بالد الشام والعر

  ،لقد قول النجاح م  نجاح حمدود باسممتقءاب شمماب م  انا وشمماب م  اناك 

فالسمنة    ،يداج يف الدي  القبائج واجلام ا  والشمتصميا  الكبرية  ،ىل نجاح مضما فس

الممد وة    ،ننءلق منممهعممديممد  الممد مماة أن نبحممث    مكممان  انمما لنمما نح    لتنءلق تلممك 

  ؛كمج اجلهمد المدا ي لبمهل معرضمممون مر وسن البقماء بمكمان ميمت وأالمه ميتون   ،النماعحمة

حلفظ طمارما م وتفريغهما يف وذلمك   ،تركمه سىل مكمان أكثر تقبال  لإليامن واعم   ا المد ماة

 املكان املناس .  

 :وقوهنا الكبري ،يينام دالها املسلمون املنورة املدينةيال 

كمان املجتمر املمدين الوثني بي ربيلتي   ،  سىل املمدينمةيواملهماعر  ربمج داول النبي  

ولكنهام  ،ينمال كمج طرف م  اآلار ،فيام بينهام نيف وا  نتمااكم  ، التيواخلزره(  ،)ا و 

 ،ائمج هيوديمة )بني رينقمانوكمان يول املمدينمة ثال  ربم،  يف تلمك الفرتة كمانما  ا امدنمة طويلمة
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وكان اليهود   ،ومل يك  يف املدينة م  النصمممارى وا  أ لم، وبني رريفة(  ،وبني النضمممري

وكان للمدينة   ،ا و  واخلزرهمر ويتحالفون  ا التناوب    ،م  أغنياء املدينة وجتاراا

ربيلممة    ا ،مءلقمم  وليس هنمما م يام    ،و  واخلزرهم امء م  ا   ،م يموأممما اليهود فلكممج 

 .كم( ٣00م )شامل املدينة ب ،واجلمير مرتب  باملركز الرئييس يف ايرب

يموغرافيا   دتغري  املدينة دينيا  و  ،املدينة املنورة  املسممملمي و  وبعد داول النبي  

 :املجتمر املدين مؤلفا  م  ثال  فيا فصار  ،وسياسيا  

 ،وكلهم يمد وايمدة  ،ئمةااملهماعري  املم  املسممملمون م  ا و  واخلزره مر  -1

 م  السكان العرب.%(  60) ويشكلون أكثر م 

ا و  واخلزره  -2 م   العمرب  كثمريا    ،الوثنميمون  وثنميمتمهمم  تممدم  فصممممماروا   ،ومل 

 ىل يزب املسلمي تبا ا  بكج يرية وسرادة. سينضمون 

بنو و ،النضمممريبنو و،  سممممابقما   وام يلفماء اخلزره  ؛بنو رينقمان  كام ام؛اليهود   -٣

 سابقا . يلفاء ا و وام  ؛رريفة

 ،ظهروا سسالمهم وأافوا كفراموام الهي  أ  ؛كي املدينةشمممراملنافقون م  م  -4

 .هنم تزلفا  ، وم  روة املسلمي الناشية م  داول النبي  ا  اوف

 تقسيام  سياسيا  عديدا . ؛تمتض    اها التقسيم اجلديدف

 :املدينةاحلياة السياسية يف 

 ن غالبية أاج املدينة    ؛أول سمارة سسالمية  ؛ سرامةتلقائيا   لقد أفرم داول النبي  

 .ومتحالفا   كا  كان ُمساملا  شمركانوا رد دالوا يف اإلسالم، وم  كان منهم م
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ُيرت   يف املدينة شممؤونه وشممؤون أصممحابه، وينشممئ  واكها أاه رسممول ا  

املجتمر املثمايل الفماضممممج،  ا روا مد م  احلم  واإلاماء، والعمدل واملسمممماواة والتكمافمج 

  ؛واي املبادت التي وضممعها اإلسممالم للمجتمر الصممالح  ،ثاريوالتعاون والتضممحية واإل

ليعيف النما  يف كمج مممان ومكمان ساوة متعماوني، يسمممودام الوئمام، ويفلهم ا م   

  والسالم.

فكتبوا سىل  بد   ،بج مادام ذلك غيفما  ومكرا  وابثما    ،لك  ذلك مل يرر لز امء مكمة

اهنجرة،  ربج  معنويا  بصمفته رئيس ا نصمار  ،كا  شممممممرما  ب  ُأيب ب  سملول، وكان سذ ذاك  

لوال أن اماعر    ،وكمادوا جيعلونمه ملكما   ا أنفسمممهم  ،وا تتمعي  ليمهومعلوم أهنم كمان

  .وآمنوا به رسول ا  

ثم سن رريشما  أرسملت سىل املسملمي تقول هنم: ال يغرنكم أنكم أفلتمونا سىل يثرب، 

 (1).ونبيد ارضاءكم يف  قر داركم  ،سنأتيكم فنستأصلكم

ب  أيب سملول، اوم  تلك السما ة نشمأ النفار السميا  والديني املعار  بتز م 

فقد كانوا  ، ا ا مة اإلسمممالمية أشمممد م  اءر الوثني بمكة   اءر ،واو  دو عديد

ويكيمدون مما   ،المهي  كمانوا خيفون  مداو م  ؛بتالف املنمافقي   ،أ مداء معلني  مداو م

 احلكيمة يف معاملتهم. وسيأيت سياسة النبي  ،يكيدون لإلسالم

 : أورارهم الدينية واالرتصاديةياستتدام كج م  م امء مكة واملسلم

سمعد ب  معاذ سىل مكة معتمرا ، فنزل  ا أمية ب  الف بمكة، فقال  مية:  انءلق 

 أن أطوف بالبيت، فتره به رريبا  م  لقف النهار، فلقيهام أبو  انفر يل سممما ة الوة لعيل  

 
  .(2/56٣صحيح البتاري، كتاب املغامي )(  1) 
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معك؟ فقال: اها سمعد، فقال له أبو عهج: أال  الهي  م  اها    ؛فقال: يا أبا صمفوانعهج  

روهنم وتعينوهنم، أما  ممممممأراك تءوف بمكة آمنا  ورد آويتم الصممباة، وم متم أنكم تنصمم

ما رععت سىل أالك سمماملا ، فقال له سممعد ورفر صمموته  ،لوال أنك مر أيب صممفوان ،وا 

 منعمك مما او أشممممد  ليمك منمه، طريقمك  ا أامج    ،الي  منعتني امه  ، ليمه: أمما وا 

 (1).املدينة

واملسممملمون يقءعون   ،فقريف متنر املسممملمي م  مكمة  ،واكمها تعمادلمت القوى

الءريق االرتصممممادي سىل الشممممام  ا مكمة، وم  انما بمدأ  تنشممممأ املعمارك االرتصمممماديمة  

 والعسكرية.

 :تأسيس الرسايا العسكرية لتأمي أم  املدينة

، للتتلص منمه  النبي  الغتيمال    ؛بمدأ  رريف وغرياما م  القوى اخلفيمة الكيمد

مقدمة املدينة ليلة، فقال: يف سمهر     : كان النبيالسميدة  ائشمة ريض ا   نها رو فقد 

رالت: فبينام نح  كهلك سممممعنا   ،«ليت رعال  صممماحلا  م  أصمممحايب جرسمممني الليلة »

ما  » رال: سمعد ب  أيب ورال، فقال له رسمول ا :   .«م  اها؟ »اشمتشمة سمالح، فقال: 

فجيت أيرسممه، فد ا له  ي اوف  ا رسممول ا   ممممممفقال: ورر يف نفسمم  «؟عاء بك

  (2).ثم نام رسول ا  

كمان رمد  صمممممه يتى يتم الرسمممالمة، ف ا  فمإن،   ا النبي    ا  وليس ا مر موروفم

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ   ژ روله تعاىل:  جر  ليال ، يتى نزل  رسمممول ا   

  ژڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  

 
  .(2/56٣)صحيح البتاري، كتاب املغامي  (  1)

 .(1/404(، صحيح البتاري: باب احلراسة يف الغزو يف سبيج ا  )2/280مسلم: باب: فضج سعد ب  أيب ورال )(  2)
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رفوا  ني  مممم انص  ؛ يا أهيا النا  »رأسه م  القبة، فقال:   فأاره رسول ا    ،[67]املائدة: 

فقد صمار ذلك    ،كلهام  املدينة  أدى سىل ناية ولك  ا مر تع،  (1)  «تعاىلفقد  صممني ا   

  ،وأصمحابه املدينة  رال: ملا ردم رسمول ا      أيب ب  كع فع    ؛واعبا   ا املسملمي 

وال   ،وآو م ا نصمممار رمتهم العرب    رو  وايدة، وكانوا ال يبيتون سال بالسمممالح

 يصبحون سال فيه.

 فأذن ،ريب هنافإن ا  تعاىل او امل  ،وملا كانت الدولة اإلسمممالمية رد رامت بإذن ا 

  ،وأباح هنم أن يقاتلوا  دوام دون التزام   ،ا  تعاىل للمسملمي بتشمكيج عيف سسمالمي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ رولمه:    ا   فمأنزل

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  

 ايا متعمددة حلراسمممة    فشمممكمج النبي   ،[40  – ٣9]احلج:  ژڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

وكمان املءلوب ترصممممد قركما  العمدو،    ،دو ايما للرصمممم،  تتنماوب ليال  وهنمارا    ،املمدينمة

نا سليه م  االسممتكشمماف والتعرف  ا الءرر املحيءة باملدينة، شممممممممراو الهي أ ،منها

واملسممالك املؤدية سىل مكة، و قد املعاادا  مر القبائج التي مسمماكنها  ا اه  الءرر،  

كي يثرب وهيوداا وأ راب البادية الضاربي يوهنا بأن املسلمي أروياء، شممممروسشعار م

 ،  غيهاموأهنم تلصمموا م  ضممعفهم القديم، وسنهار رريف  قبى طيشممها، يتى تفيق 

المهي ال تزال تتوغمج يف أ امرمه، و ل هما تشمممعر بتفمارم اخلءر  ا ارتصمممماداما وأسمممبماب  

   متنعهم م رتال املسملمي يف  قر دارام، و  فتجنح سىل السملم، ومتتنر    سرادة  ،معايشمها

 
 .(2/1٣0الرتمهي أبواب التفسري )(  1)
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الصمممد     سمممبيج ا ، و   تعهي  املسمممتضمممعفي م  املؤمني يف مكة، يتى يصمممري 

 املسلمون أيرارا  يف سبالغ رسالة ا  يف ربون اجلزيرة.

 :حمالفة القبائج

املدينة  تأمي  ليضمممم     ؛أن جالف القبائج م  يول املدينةب  اعتهد رسمممول ا   

، وكان ل  بالد وة واملو فة احلسمنة شممممممرأن تنتالربانية  يتيح للرسمالة  ف ،م  غزو العدو

 .الدفان املشرتك :املعاادا  ما يسمى اليوم

 :تأسيس ا م  االعتام ي للمدينة املنورة

  ،للمجتمر اإلسمممالمي ذو الءوائف املتعمددة تنفيم داايل  ر   ا املسممملمي  فُ 

  ،م  املهاعري  وا نصمار وا و  واخلزره واليهود   ؛رؤسماء الءوائف فجمر النبي  

فماجلمير سمممواسممميمة يف املمدينمة املنورة يف   ،تقوم  ا ايرتام املواطنمة ،وكتم  وثيقمة ممدنيمة

و ا اجلمير دفر ديمة القتيمج سن   ،اجلمير   و ا اجلمير المدفمان    ،ور والواعبما قاحل

وورر  ليهما   ،بغض النفر    دينمه  ،وغري ذلمك م  البنود التي قرتم املواط   ،يصممممج

 واها مضمون الكتاب:، فصار م  خيالف بنوداا يعد اائنا   م  الوط  ،اجلمير

وم    ،بي املؤمني واملسممملمي م  رريف ويثرب  ،امها كتماب م  حمممد النبي  

 م وعااد معهم:تبعهم فلحق هب

 أهنم أمة وايدة م  دون النا . -1

  م  رريف  ا ربعتهم يتعمارلون بينهم، وام يفمدون  مانيهم ياملهماعروأن    -2

باملعروف والقسمم  بي املؤمني، وكج ربيلة م  ا نصممار  ا ربعتهم يتعارلون معارلهم  

 ي. ا وىل، وكج طائفة منهم تفدي  انيها باملعروف والقس  بي املؤمن
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 وأن املؤمني ال يرتكون مفريا  بينهم أن يعءو  باملعروف يف فداء أو  قج. -٣

ظلم أو سثم أو   (1)  وأن املؤمني املتقي  ا م  بغى  ليهم، أو ابتغى دسممميعمة  -4

  دوان أو فساد بي املؤمني.

 وأن أيدهيم  ليه مجيعا ، ولو كان ولد أيدام. -5

 افر.وال يقتج مؤم  مؤمنا  يف ك -6

 وال ينرص كافرا   ا مؤم . -7

 جيري  ليهم أدناام. ،وأن ذمة ا  وايدة -8

غري مفلومي وال متناوي     ،ر وا سوةممموأن م  تبعنا م  هيود فإن له النص  -9

  ليهم.

 ،لم املؤمني وايد، وال يسمامل مؤم  دون مؤم  يف رتال يف سمبيج ا وأن سم    -10

 بينهم. ا سواء و دل سال 

 وأن املؤمني يفيء بعضهم  ا بعض بام نال دماءام يف سبيج ا . -11

 ك ماال  لقريف وال نفسا ، وال جول دونه  ا مؤم .شمروأنه ال جيري م -12

    بينة فإنه رود به، سال أن ير  ويل املقتول. (2) وأنه م  ا تب  مؤمنا  رتال   -1٣

 ج هنم سال ريام  ليه.وأن املؤمني  ليه كافة وال ج  -14

 
 طل  دفر ظلم.   :الدسر: الدفر كالد ، أي(  1)

 يرة توع  رتله. روال ع ،منه  ا تب  مؤمنا  رتال : رتله بال عناية كانت(  2)
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فإن   ،ر  أو آوا  مممر حمدثا  وال يؤويه، وأنه م  نصممموأنه ال جج ملؤم  أن ينص  -15

 ف وال  دل.و ليه لعنة ا  وغضبه يوم القيامة، وال يؤاه منه 

 .  (1)حممد نبيه  وسىل فإن مرد  سىل ا   ،فيه م  يشء وام مهام ااتلفوأهن -16

 :والعلامء ارتصاديا  د م الد اة 

كمان فقمد   ،م  ا  امل املبماركمة التي تمأم  للمهماعري  ييما م االرتصمممماديمةاي  و

النبي   الممد وة اإلسمممالميممة يول  فقممد ربمماام  ا اإليامن والعلم   ،املهمماعرون  امد 

راى رسمول ا   ف  ،رة الد وة اإلسمالميةمممموتركوا كج ما يملكون يف سمبيج نصم  ،لسمنوا 

   وا نصمممار يف دار أنس ب  مالك، وكانوا تسمممعي رعال ، نصمممفهم م   بي املهاعري

املهاعري  ونصممفهم م  ا نصممار، آاى بينهم  ا املواسمماة، ويتوارثون بعد املو  دون 

أنزل ا    بممدر، فلام  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ژ :  ذوي ا ريممام، سىل يي ورعممة 

مئ    ىئ  يئ  جب  حب    حئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی          جئ  ېئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

  رد التوار  دون  قد اآلارة.، [75]ا نفال:  ژخب   

فمإن املهماعري  سذا مما انشمممغلوا   ،اسمممتمراريمة العممج المد وي :واحلكممة يف ذلمك

وتتأثر الد وة اإلسمالمية،    ،فإن ذلك سميشمغلهم    أدائهم الد وي ،بتحصميج أرمارهم

ويقمدموا سليهم   ،موا العلامء والمد ماةفيمد  ،فهمج يعممج اليوم املسممملمون بمالسمممنمة النبويمة

 أمواهنم ليتفرغوا للعمج الد وي؟!   

فال نية سال لإلسمالم،    ،أن تهوب  صمبيا  اجلاالية :املؤاااةيكمة كهلك م   و

   وأن تسق  فوارر النس  واللون والوط ، فال يتقدم أيد أو يتأار سال بمروءته وتقوا . 

 
 .(1/502اب  اشام )(  1)
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فقالوا:   ،«ال»رال:   ،رسمم بيننا وبي ساواننا النتيجا :رالت ا نصمار للنبي  ومما  

 (1).ككم يف الثمرة، رالوا: سمعنا وأطعناشمرفتكفونا املؤونة ون

 :الرتبية النبوية االعتام ية

  ،بج ماد  ليها باملوا ظ واإلرشمممادا  والرتبية  ،باملواثيق مل يكتف رسمممول ا  

ال يمدامج اجلنمة م  ال يمأم  عمار   »:    كمان يقولف  ،فكمان ممما يمأمر بمه يف اءبمه وموا فمه

  (2).«بوائقه

 (٣) .«املسلم م  سلم املسلمون م  لسانه ويد »ويقول:  

 (4) .«ال يؤم  أيدكم يتى ج   ايه ما ج  لنفسه»ويقول:  

املؤمنون كرعج وايد، سن اشمتكى  ينه اشمتكى كله، وسن اشمتكى رأسمه  »ويقول:  

 (5).«اشتكى كله

 (6). «املؤم  للمؤم  كالبنيان يشد بعضه بعضا  »ويقول:  

ال تباغضمموا، وال قاسممدوا، وال تدابروا، وكونوا  باد ا  ساوانا ، وال  »ويقول:  

 (7). «جج ملسلم أن هيجر أاا  فور ثالثة أيام

 
 .(1/٣12سذا رال: اكفني مؤونة النتج )  :باب  ،صحيح البتاري(  1)

 .(2/422مسلم، )(  2)

 (. 1/6صحيح البتاري )(  ٣)

 (. 1/6صحيح البتاري )(  4)

 (. 2/422روا  مسلم، )(  5)

 (. 2/890(، صحيح البتاري )2/422متفق  ليه، مشكاة املصابيح )(  6)

 (. 2/896صحيح البتاري )  (7)
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ال يفلمه وال يسملمه، وم  كان يف ياعة أايه كان    ، املسملم أاو املسملم»ويقول:  

ه ا   نمه كربمة م  كربما  يوم القيماممة،    ، ا  يف يماعتمه، وم  فره    مسممملم كربمة  فر 

 (1 ).«وم  سرت مسلام  سرت  ا  يوم القيامة

 (2).«ارنوا م  يف ا ر  يرنكم م  يف السامء»ويقول:  

 (٣).«ليس املؤم  بالهي يشبر وعار  عائر سىل عانبه»ويقول:  

 (4). «سباب املؤم  فسور، ورتاله كفر»ويقول:  

، كمج ذلمك كمان تربيمة للمجتمر  ا وغري ذلمك م  املوا ظ الرتبويمة وا االريمة

يسمممتغني هبما    العقوبما  اجلنمائيمة   ،ؤم  للمجتمر رما مدة أمنيمةت  ،ا االر الفماضممممة

 . ن اه  الرتبية ا االرية ترعر سىل اإليامن والتصديق بالو د والو يد ؛والسجون

فإن ذلك يف مصمملحة    ،واليوم ال بد م  الرتبية ا االرية  رب كج املنابر اإل المية

عتامن  المدولمة ربمج أن يكون م  مصممملحمة المد وة، ولك  احلكمام غمالبما  مما خيمافون م  ا

وذلمك يعود لءمر كثري م  العلامء   ،يمةشممممممممممراوفما  م  رو م الب  ،النما   ا المد ماة

 ،يفة، فإن السمياسمة للسمياسميي شمممممرواو كله االف السمنة ال ،واملشمايخ بالعمج السميا  

فهي اماصممممة بمه ؛  وأمما سممارة النبي ،  « لم بمأمور دنيماكمأنتم أ»كمان يقول:    فمالنبي  

 لنبوته.

 

 
 (. 2/422متفق  ليه، )(  1)

 (. 2/14(، عامر الرتمهي )2/٣٣5سن  أيب داوود )(  2)

 .(2/424هقي يف شع  اإليامن، )يروا  الب(  ٣)

 (. 2/89٣صحيح البتاري )(  4)
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 :املدرسة الرتبوية ومقر الد وةبناء 

سرامة املسجد النبوي، ففي املكان   يا  ؛بعد ذلك أول اءوة اءااا رسول ا   

أمر ببنماء امها املسمممجمد، واشمممرتا  م  غالمي يتيمي كمانما   ،  المهي بركمت فيمه نمارتمه

 يملكانه، وساام يف بنائه بنفسه، فكان ينقج اللب  واحلجارة ويقول:

 سال  ميمف اآلامرة الملمهمم ال  ميمف  »

 

 

 

 

 

 

 

واملممهمماعممرة   صمممممار  لممنن  « فمماغممفممر 

 يتى سن أيدام ليقول: ،وكان ذلك مما يزيد نشان الصحابة يف البناء 

يمعممممج  والمنمبمي  رمعممدنمما   لميم  

 

املضمممملممج فمم  المعممممج  ممنمما   هاك 

كي، وكان فيه ارب ونتج وشمممجرة م   شممممممممممروكانت يف ذلك املكان ربور امل 

وبالنتج  ،وباخلرب فسممويت ،كي فنبشممتشممممممممربقبور امل غررد، فأمر رسممول ا  

وصممفت يف ربلة املسممجد، وكانت القبلة سىل بيت املقد ، وععلت   ،والشممجرة فقءعت

 ضممممادتما  م  يجمارة، وأريممت ييءمانمه م  اللب  والءي، وععمج سمممقفمه م  عريمد 

، وفرشممممت أرضممممه م  الرممال واحلصمممبماء، وععلمت لمه ثالثمة نو ممد  اجلمهو  ،النتمج

لمك أو دونمه، وكمان  ، واجلمانبمان مثمج ذمرتا ( 50)    أبواب، وطولمه ممما ييل القبلمة سىل مؤار

 مرتي .أساسه رريبا  م  

ن، واي ووبنى بيوتما  سىل عمانبمه، بيو  احلجر بماللب ، وسمممقفهما بماجلريمد واجلمه

 (1).انتقج سليها م  بيت أيب أيوب ،، وبعد تكامج احلجرا أمواعه )غرف( يجرا  

 
 .(560، 555ل: )( 1/71صحيح البتاري )(  1)
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يل  ريشممما  كعريف    ابنوا  » رمال:فقمد    ،وكمان امه  الغرف الصمممغرية بنماء  ا طلبمه

ريج: وما ظلة   «!وا مر أ جج م  ذلك  ، وُظل ة كفلة موسممى موسممى، ُثام  واشممبا   

 .«كان سذا رام أصاب رأسه السقف»موسى؟ رال: 

طمالم    ،واو أمري املمدينمة  ،املنصمممفون؛ امج م  يبني مثمج امه  احلجرا فيما أهيما  

ولكج بيت  ،للدنيا وامللك؟! لقد كانت بيو  الصمحابة يف املدينة بيوتا  كبرية ويضمارية

يا م      ا ا رج بيتا  مثلها؟ فاإلنصمماف ن، فلامذا مل يب  النبي  اوبعضممها طابق ،يديقة

النسممممماء  النبي  تتهمون   أي   ،بممأنممه جيمم   الليممايل احلمراء!  سرممامممة  يف اممه    ؟!ويريممد 

 احلجرا ؟!    

 :ير ا ذانشمرت

فهم    رون الصالة ملواريتها بغري د وة،مان م  ارب ا ذان أن الصحابة كانوا جضك

المهي هير ون بمه لصمممال م، ثم   ،يي رمدمهما أن جيعمج بورما  كبور هيود  رسمممول ا   

سذ    ،فبينام ام  ا ذلك،  رب به للمسلمي للصالةممفنحت ليض ،ثم أمر بالنارو ، كراه

النداء، فأتى رسمول ا   يف الرؤيا حلار  ب  اخلزده  اأاو  ،رأى  بد ا  ب  ميد ب  ثعلبة

   مر  يب رعمج   ليمه ثوبمان    ،سنمه طماف يب امه  الليلمة طمائف  ؛فقمال لمه: يما رسمممول ا

جمج ناروسمما  يف يد ، فقلت له: يا  بد ا ، أتبير اها النارو ؟ رال: وما  ،رانممممممأاضمم

رمال: أفال أدلمك  ا اري م  ذلمك؟ رلمت: ومما   ،ت: نمد و بمه سىل الصمممالةتصمممنر بمه؟ رلم

أشمهد    ..ا  أكرب، أشمهد أن ال سله سال ا  ..ا  أكرب، ا  أكرب ..او؟ رال: تقول: ا  أكرب

أشمممهد أن حممدا  رسمممول ا ، يي   ا  ..أن حممدا  رسمممول ا   أشمممهد أن ال سله سال ا ،

ا  أكرب، ال   ..  أكربايي   ا الفالح،   ..لصممالة، يي   ا الفالحا يي   ا  ..الصممالة

 سله سال ا .
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سهنا لرؤيا يق سن شمماء ا ، فقم مر بالل فألقها  »رال:  فلام ُأارب هبا رسممول ا  

فلام أذن هبا بالل، سممممعهما  مر ب  اخلءماب    ،« ليمه فليؤذن هبا، فإنه أندى صممموتا  منمك 

والمهي    ؛واو جير رداء ، واو يقول: يما نبي ا   واو يف بيتمه، فتره سىل رسمممول ا   

 .«فلله احلمد  ا ذلك»: فقال رسول ا   ،لقد رأيت مثج الهي رأى ،بعثك باحلق

فمإنمه يريمد أن يكون اإل الن     ؛«فمإنمه أنمدى صممموتما  منمك»:  وانفر سىل رولمه  

 ن اإلنسممان مفءور  ا ي  الصممو    ؛عهاب للروحوا ذان بصممو  مجيج ولءيف 

فمإن   ،والمد ماء  ،والقرآن  ،واإلرماممة  ،اجلميمج، وأ جم  اليوم مم  جرمون التغني بما ذان

 ىل اإليامن والعمج.  سكج ذلك مما جيهب النا  

 :يعا  اإلسالميةشمربدء الت

  ؛فمنها الصمميام   ،يعا  بالنزولشممممممممربدأ  الت  ،املدينة املنورة بعد نزول النبي  

وتعلم الصمممرب ال سممميام يف تلك   ،تررى بالروح تربية وتزادا   ،الهي كان مدرسمممة رويية

حلامية    ،البقان الشمممديدة احلرارة، كج ذلك قضمممريا  ملا سممميعانيه املسممملمون يف معاركهم

 بالدام م  املعتدي .

 :ف  موال املهاعري  رة رري

يتى سممملبمت   ،ئمة رعمجاوام ررابمة املم  ،مما أن اره املسممملمون م  مكمة مهماعري 

رريف أمواهنم، كج ربيلمة تأاه أموال م  كان منهم م  املهماعري ، واتفقوا فيام بينهم أن 

ثم ليجعلواما متويال   ،لينمواما شمممييما  فشمممييما    ،ىل الشممممامسثم يرسممملواما جتمارة    ،جيمعواما

رايا لتقءر الءريق  ا القوافج  ممممممميرسمممج السممم فكمان النبي    ،جليشمممهم لغزو املدينمة
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وسفشممماال  خلءة   ،حقلل  ا  فهو ليس سال اسمممرتداد ،التي كانت بأموال املهاعري   ،التجارية

 العدو بتمويج عيف  رمرم لقتال املسلمي واإلغارة  ليهم.

 :الرتبية العسكرية

سممنة   م  رع شممهر يف   ، ية  بد ا  ب  عحف ا سممدي بعث رسممول ا  

رعال  م  املهاعري ،  شممريف اثني    ،سىل نتلة  (م62)  سنةم   يناير  لشهر  املوافق  ( امم2)

وأمر  أال ينفر فيمه يتى   ،كتم  لمه كتمابما   وكمان رسمممول ا   ،كمج اثني يعتقبمان  ا بعري

سذا  »   :فسممممار  بمد ا  ثم ررأ الكتماب بعمد يومي، فمإذا فيمه!!  ثم ينفر فيمه  ،يسمممري يومي 

ءمائف، فرتصممممد هبما  ري  بي مكمة وال  ، فمامض يتى تنزل نتلمة   ، نفر  يف كتمايب امها 

، فقال: سممممعا  وطا ة، وأارب أصمممحابه بهلك، وأنه ال  «رريف، وتعلم لنا م  أابارام 

يسممتكراهم، فم  أي  الشممهادة فلينهض، وم  كر  املو  فلريعر، وأما أنا فنااض،  

أضمممج سمممعمد ب  أيب ورمال و تبمة ب    ،فنهضممموا كلهم، غري أنمه ملما كمان يف أثنماء الءريق

وسممممار  بمد ا  ب  عحف يتى نزل    ،غزوان بعريا  هنام كمانما يتعقبمانمه، فتتلفما يف طلبمه

رمي و ثامن  مممبنتلة، فمر    ري لقريف قمج مبيبا  وأدما  وجتارة، وفيها  مرو ب  احلض

تشممماور املسممملمون  واحلكم ب  كيسمممان موىل بني املغرية، ف  ،ونوفج ابنا  بد ا  ب  املغرية

فإن راتلناام انتهكنا الشهر احلرام،    -الشهر احلرام- ورالوا: نح  يف آار يوم م  رع 

اللقمماء اعتمعوا  ا  الليلممة دالوا احلرم، ثم  تركنمماام  ب    ،وسن  فرمى أيممدام  مرو 

رمي فقتله، وأ وا  ثامن واحلكم، وأفلت نوفج، ثم ردموا بالعري وا سريي  سىل ممماحلض

ورمد  زلوا م  ذلمك اخلمس، واو أول سس كمان يف اإلسمممالم، وأول رتيمج يف   املمدينمة،

 اإلسالم، وأول أسريي  يف اإلسالم.



160 

 

وورف    ،«ما أمرتكم بقتال يف الشهر احلرام »ما فعلو ، ورال:  وأنكر رسول ا   

ام املسلمي بأهنم شممرووعد امل ،الترصف يف العري وا سريي  كون فيام يد  فرصة ال  

امه  يف  أيلوا مما يرم ا ، وكثر يف ذلمك القيمج والقمال، يتى نزل الويي يماسمممام   رمد  

قمال تعماىل:  ف،  كون أكرب وأ فم ممما ارتكبمه املسممملمونشممممممممممرا رماويمج، وأن مما  ليمه امل

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ژ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک       

ة    ،[217]البقرة:   ژک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   فقد وح اها الويي بأن الضج 

يبة يف سمممرية املقاتلي املسممملمي ال مسممماغ هنا، فشممممممممممرالتي افتعلها امل إن كون إلثارة الر 

احلرما  املقدسمة رد انتهكت كلها يف حماربة اإلسمالم واضمءهاد أاله، أمل يك  املسملمون 

مقيمي بالبلد احلرام يي تقرر سمل  أمواهنم ورتج نبّيهم؟ فام الهي أ اد هنه  احلرما   

اا شممممممررداسمتها فجأة، فأصمبح انتهاكها معرة وشمنا ة؟ ال عرم أن الد اية التي أاه ين

 مغالءة.ة تبتنى  ا ايكون د شمرامل

ة املقتول سىل أوليائه. وبعد ذلك أطلق رسول ا     اح ا سريي ، وأدى دي 

 القيادة الناعحة للدولة

 نرى كيف ،وبرا تمه يف سدارة المدولمة اجلمديمدة  ،ىل بمالغ يكممة النبي سنفر  يي ن

للمهاعري ،    الوضمممر االرتصمممادي  ويسمممّ  ،م  الداايل وا م  اخلارعيضمممب  ا 

 :ما يسممى  ئواا او ينشم  ،ليال جتعج الءائفية م  الدولة مزرا    ؛وأسمس لنم  االعتام ي

رائد   فقد أمر ،ىل درعة العمج العسمكري املحرتفسلريرى بالعسمكر  (؛الرتبية العسمكرية)

واو يسمري  ،بأن ال ينفر يف الكتاب سال بعد يومي   رية  بد ا  ب  عحف ا سمديمممممسمال

الصممحايب وممالؤ   ا ردر املسممؤولية، ويف بعض ذلك  بعكس االجتا ! ومر ذلك كان  
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  ،كج ذلك يف سبيج سصالح وصنا ة اجليف اإلسالمي  ،السممرايا كانت بعض املتالفا 

كج  حممدا       لم النبيم  ف  ،مر العرب والروم  ا  الهي سميتو  رريبا  يروبا  رضوسم

بمج او    ،واو المهي مل يمدامج يربما  يف ييماتمه  ،واو ا مي المهي ال يقرأ وال يكتم   ،امها

    ؟!بعيد كج البعد    سدارة الدولة واجليف

 :رساياالوغزوا  م  ال

  (،م62٣)  املوافق مار  سنة( امممم1)  يف رمضان سنة: وكانت   ية سيف البحر 

ر رسول ا   فقد  رية نزة ب   بد املءل ، وبعثه يف ثالثي رعال  م   ممم ا اه  الس  أم 

املهاعري ، يعرت   ريا  لقريف عاء  م  الشمام، وفيها أبو عهج ب  اشمام يف ثالثامئة 

، فالتقوا واصمءفوا للقتال، فمشمى ُتدي  (1)رعج، فبلغوا سميف البحر م  نايية العيص

بي اؤالء واؤالء، يتى يجز بينهم،  -يعا  وكان يليفا  للفريقي مج-ب   مرو اجلهني  ا

 فلم يقتتلوا.

بعث فقد ،  (م62٣)  بريج سنةامممم( املوافق س  1)  يف شوال سنةوكانت    : ية رابغ 

 بيمدة ب  احلمار  ب  املءلم  يف سمممتي راكبما  م  املهماعري ، فلقي أبما    رسمممول ا   

  واو يف مائتي  ا بء  رابغ، ورد ترامى الفريقان بالنبج، ومل يقر رتال. ،سفيان

ويف اه  الرسية انضم رعالن م  عيف مكة سىل املسلمي، ومها املقداد ب   مرو 

لمي ارعا مر الكفار، ليكون ذلك وسميلة  و تبة ب  غزوان املامين، وكانا مسم  ،البهراين

 للوصول سىل املسلمي. 

 
  .مكان بي ينبر واملروة نايية البحر ا نر(  1)
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،  ( م62٣)  املوافق مايو سممنة(  امممممم 1)  يف ذي القعدة سممنةوكانت  ؛  (1)  ية اخلرار 

ي  راكبا ، يعرتضممون  ريا  لقريف، شممممممممرسممعد ب  أيب ورال يف   بعث رسممول ا   

يتى بلغوا   ،بالنهار ويسريون بالليجو هد سليه أال جياوم اخلرار، فترعوا مشاة يكمنون 

 اخلرار صبيحة سس، فوعدوا العري رد مر  با مس.

املوافق أغسممءس سممنة  ( امممممم2)  يف صممفر سممنةوكانت  ؛  (2) غزو  ا بواء أو ودان

بنفسممه، بعد أن اسممتتلف  ا املدينة سممعد ب   بادة، يف  ، اره رسممول ا  (م627)

    ريا  لقريف يتى بلغ ودان، فلم يلق كيدا . سبعي رعال  م  املهاعري  ااصة، يعرت

ويف اه  الغزوة  قد معاادة يلف مر  مرو ب  خمشممى الضمممري، وكان سمميد 

 بني ضمرة يف ممانه، وااك نص املعاادة:

اها كتاب م  حممد رسمول ا  لبني ضممرة، فإهنم آمنون  ا أمواهنم وأنفسمهم،  )

سال أن جاربوا دي  ا ، ما بج  بحر صوفة، وسن النبي سذا    ، ر  ا م  رامهم مم وسن هنم النص

 .(د اام لنرص  أعابو 

 .ة ليلةشمر، وكانت غيبته سس  اه  أول غزوة غزااا رسول ا  كانت  و

،  ( م62٣)سمبتمرب سمنة  (  اممممم2)  يف شمهر ربير ا ول سمنة  وكانت؛  ( ٣)غزو  بوان 

فيها أمية ب  الف   ،يف مائتي م  أصمممحابه، يعرت   ريا  لقريف اره رسمممول ا  

 
  .موضر بالقرب م  اجلحفة( اخلرار: 1)

 .موضر بالقرب م  ودان  :ون ميال، ا بواءشمرودان: موضر بي مكة واملدينة، بينه وبي رابغ مما ييل املدينة تسعة و (  2)

 مما ييل طريق الشام، بينه وبي املدينة نحو أربعة برد.    ،أصلهام م  عبال عهينة ،عبالن فر ان  :بوان ورضوى(  ٣)
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اجلمحي ومائة رعج م  رريف، وألفان وسسمممامئة بعري، فبلغ بواطا  م  نايية رضممموى  

 ومل يلق كيدا . 

،  ( م62٣)سمبتمرب سمنة  ( اممممم2)  شمهر ربير ا ول سمنةيف    وكانت  ؛غزوة سمفوان 

كي  ا مرا ي املدينة، وهن  شممممممممممرأغار كرم ب  عابر الفهري يف روا  افيفة م  امل

يف سممبعي رعال  م  أصممحابه ملءاردته، يتى بلغ  بعض املوايش، فتره رسممول ا  

م  نايية بدر، ولكنه مل يدرك كرما  وأصمممحابه، فرعر م  دون  ،واديا  يقال له: سمممفوان

 غزوة بدر ا وىل.م: يرب، واه  الغزوة تسمى ب

املوافق  ( امم2)  يف مجادى ا وىل ومجادى اآلارة سنةوكانت  ؛  (1) غزوة ذي العشرية 

ويقال: يف مائتي  ،يف سسمي ومائة ، اره رسمول ا  (م62٣)نوفمرب وديسممرب سمنة  

يمعمتمقمبموهنمما،  بمعمريا   ثمالثمي  اخلمروه، وامرعموا  ما  أيممدا   ما  يمكمر   ومل  املمهمماعمريم ،  مم  

فيها أموال    ،رب بفصمموهنا م  مكةيعرتضممون  ريا  لقريف، ذاابة سىل الشممام، ورد عاء اخل

لقريف، فبلغ ذا العشمممرية، فوعمد العري رمد فماتتمه بمأيمام، وامه  اي العري التي اره يف 

 فصار  سببا  لغزوة بدر الكربى. ،طلبها يي رععت م  الشام

معاادة  دم ا تداء مر بني مدلج ويلفائهم  ويف اه  الغزوة  قد رسممول ا   

 م  بني ضمرة.

 :اهندف م  كج اه  الرسايا

 اسرتداد املهاعري   مواهنم املنهوبة. -1

رة. ؛س داد روا  تءوف ما بي املدينة ومكة -2  يتى ال تؤاه املدينة  ا غ 

 
   .موضر بنايية ينبر(  1)
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 ستعاب رريف وميادة أررها. -٣

 ف عيف كبري ضد املسلمي.يملنر جتياملحاوة االرتصادية  -4

 :قول القبلة

يف مكة   قولت القبلة سىل املسمجد احلرام، وكان النبي    اجرة  م ثانية  ال  السمنةيف 

 ،رد أمر بالتوعه سىل بيت املقد  يف صالته، ليفهر متيز اإلسالم     قائد الوثنية ا وىل

 التي كانت تتوعه سىل البيت احلرام يف مكة.

فة يف البلد احلرام،  شممممممممريرغ  أن تكون ربلته سىل الكعبة امل وكان رسممول ا  

يمت املقمد ، فكمأنمه بمهلمك  ولمهلمك كمان يي يصممميل يف مكمة، جيعمج الكعبمة بينمه وبي ب

ييث صمار  مكة    ،يسمتقبج القبلتي مجيعا ، ومل يعد ذلك ممكنا  ملا ااعر سىل املدينة املنورة

أن يمأذن لمه بمالتوعمه سىل البيمت    يسممممأل ا     ،يكثر م  المد ماء  ، فصممممار النبي الفمه

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ژ   تعماىل رولمه:  فمأنزل ا   ،احلرام

ھ   ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ہ  ہ  ہ  

وصمار ما صمار م    ،[144]البقرة:   ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  

 ويصج بعض اجلدل الكالمي. ،ا رتا  اليهود

 :معركة بدر الكربى

وذلك    ؛أراد ا  للمسملمي سثبا  يضمورام العسمكري القوي يف اجلزيرة العربية

التي مل يرداا   ،فحصممملت معركة بدر ،ليال يتجرأ  ليهم أ داء اإلسمممالم ويءمعوا فيهم

سنام كانوا يقاطعون روافج رريف التي كانت   ،ومل يفكروا فيها أصمال   ،والصمحابة النبي  
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وسليك    ،فهي ليسممت معارك باملعنى العسممكري ،وغالبا  ال جصممج رتال ،تتاعر بأمواهنم

 تفاصيج ما عرى:

ربمج مقمدم ضممممضمممم ب   مرو   ،رأ   ماتكمة بنمت  بمد الءلم  فيام يرى النمائم

واو م  أنمهر رريشمممما  بمحماوة رمافلمة أبو  -الغفماري  ا رريف بمكمة بثال  ليمال  

 ،ءل ، فبعثت سىل أايها العبا  ب   بد املالرؤيا فأصممبحت  اتكة فأ فمت -سممفيان

لقد   ؛، فقالت له: يا أايبي م امء مكة ليكون  ينا  للنبي    ؛وكان مسملام  خيفي سسمالمه

وبالء، فقال: وما اي؟ فقالت: رأيت   شممممممرليدال   ا رومك منها  ،رأيت رؤيا الليلة

ر   ؛فيام يرى النمائم د  أن رعال  أربمج  ا بعري لمه فورف بما بءح، فقمال: انفروا يما آل غمُ

واعتمر  ،فأذن النا  فاعتمعوا سليه، ثم سن بعري  داج به املسمجد ،ثال  ملصمار كم يف

سليممه ج  بممه بعري    ،النمما   ثمم  م  را    ،ثم  د  يمما آل غممُ فممإذا او  ا رأ  الكعبممة، فقممال: انفروا 

را  ملصممار كم يف  ث ج  به  ا رأ  أيب ربيس، فقال: انفروا يا آل ُغد  ثال ، ثم أرى بعري  م 

يتى سذا    ،اه صمترة فأرسملها    رأ  اجلبج، فأربلت  ويملصمار كم يف ثال ، ثم أ

 .دار م  دور رومك وال بيت سال داج فيه بعضهافام بقيت  ،كانت يف أسفله ارف ف ت

هما، فقمالمت: وأنمت فماكتمهما، لي  بلغمت  يفماكتم  ،فقمال العبما : وا  سن امه  لرؤيما

 ،وكان له صمممديقا   ،فلقي الوليد ب   تبة  ،اه  رريشممما  ليؤذننا، فتره العبا  م   نداا

فتحمد  هبما ففشمممما احلمديمث، فقمال   ،فمهكر لمه واسمممتكتممه سيمااما، فمهكراما الوليمد  بيمه

العبا : وا  سين لغاد سىل الكعبة  طوف هبا، فدالت املسممجد فإذا أبو عهج يف نفر م   

م  طوافك    سذا فرغت ؛رريف يتحدثون    رؤيا  اتكة، فقال أبو عهج: يا أبا الفضمممج

أربلمت يتى علسممممت معهم، فقمال أبو عهمج: يما أبما   ،تنما، رمال: فلام فرغمت م  طوايفائفم

فقلت: وما  ،-بالرؤيا و اتكة تنه يسممتهزأيريد -متى يدثت اه  النبي ة فيكم  ؛الفضممج
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ن أذاك؟ فقمال: مما رؤيما رأ ما  ماتكمة بنمت  بمد املءلم ؟ أمما رضممميتم يما بني  بمد املءلم   

سمممنرتب ص بكم اه  الثال  التي ذكر   اتكة، فإن   ،تى تتنب أ نسممماؤكمتنب أ رعالكم يي

. يقول أنكم أكمهب أامج بيمت يف العرب  ،كمان يقما  فسممميكون، وسال كتبنما  ليكم كتمابما  

سال أين رمد أنكر  مما رمالمت، ورلمت: مما رأ     ،فوا  مما كمان سليمه من ي م  كبري  العبما :

بق امرأة م  بني  بد املءل  سال أتتني فقل : شمممييا  وال سممممعت هبها، فلام أمسممميت مل ت

فلم   ،أن يقر يف رعالكم، ثم رد تناول النسماء وأنت تسممرصمربتم هنها الفاسمق اخلبيث  

، ومما كمان  نمدي يف ذلمك م    ، فقلمت: رمد وا  صمممدرت   ري  
ا سال  غ  يك   نمدك يف ذلمك غ  ري 

ضممم   لمه فمإن  ماد    كفينمه، فغمدو  سىل اليوم الثمالمث  أين رمد أنكر  مما رمالمت، و تعر 

وكان رعال  يديد الوعه يديد  ،ليقول يل شمييا  فأشمامته، فوا  سين ملقبج نحو   ؛أتعر 

لعنه، كج اللهم ا   :يممممفقلت يف نفس ،النفر يديد اللسان، سذ وىل نحو باب املسجد يشتد

واو  ،أن أشممامته، وسذا او رد سمممر ما مل أسمممر، صممو  ضمممضممم ب   مرو  اها فررا  

 شممممممممروعدن بعري  يقول: يا مع ،وشممق  رميصممه  ،رد يول ريله  ،وارف بعري  با بءح

رمد  ر  هنما حمممد    ،، أموالكم مر أيب سمممفيمان وجتمارتكم(1)الل ءيممة  ..الل ءيممة  ؛رريف

 ،فشمممغله ذلك  ني وشمممغلني  نه، فلم يك  سال اجلهاد  ،الغو   ..فالغو   ،وأصمممحابه

 (2).افهم وأ  ايار  شمرم  رتج أ ،صاهبا يوم بدريتى ارعنا فأصاب رريشا  ما أ

 

 

 
 أي الكارثة والبلية التي تلءم هنا الوعو  واخلدود.(  1) 

 .(٣16 - ٣14ل: )  الدالئج(  2)
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 :مقدما  املعركة

  ،بعودة القافلة التي اره هبا أبو سممفيان م  مكة سىل الشممام   سمممر رسممول ا   

 اد  م  الشمممام سىل مكة وفيها نحو   ند ذااهبا، لكنها  وفشمممج املسممملمون بمقاطعتها

 .فق  جميها أربعون رعال   ،م  أموال املهاعري سسي ألف دينار 

فاارعوا    ،اه     ري لقريف فيها أموالكم »أصممحابه ورال:  فجمر رسممول ا  

وتلف  ،مجا ة فتره مر رسول ا    ،ومل يعزم  ا أيد  ،«لعج  ا  يغنمكمواا   ، سليها

( م   8٣منهم )  ؛( رعال  ٣14)  اعتمر يول النبي  فم،   ا ا تبمار أهنما رمافلمة  ،كثريون

سان2٣1و)  ،املهاعري  ، وايدا  للزبري واآلار فق   ( م  ا نصار، ومل يك  معهم سال ف ر 

يكا رسول ا   شمممرللمقداد، وسبعون بعريا  يتعار  الرعالن والثالثة  ا البعري، وكان  

 ثد ب  أيب مرثد الفغنوي، وكان يامج اللواء مصمممع  ب   مري، ورائد كتيبة   يلي ومر

املهاعري  مصمع  ب   مري، ورائد كتيبة ا نصمار سمعد ب  معاذ، ورائد امليمنة الزبري ب  

ارة ريس ب  أيب صعصعة  . العوام، ورائد امليرسة املقداد ب   مرو، ورائد الس 

ا رسمممول ا   اسمممتعر  اجليف، فرد  منهم ، فقد  فكان القائد العام للجيف ؛أم 

صمغارام الهي  ال يقوون  ا نج السمالح، و ر   مري ب  أيب ورال فاسمتصمغر ،  

لمهلمك    ،ومل تك  املعركمة ذا  اءورة  ،، فمأعمام  وسمممري   مر اجليفبشممممدة  فبكى  مري

 رفعا  ملعنويا م.  ؛سنة( 16) أعام ا طفال يف س 

ربمج أن -أيب ورمال أنمه رمال: رأيمت أاي  مري ب  أيب ورمال    ع  سمممعمد ب ف

يتوارى، فقلت: ما لك يا أاي؟ رال: سين أااف أن يراين رسول    -يعرضنا رسول ا  

لعج  ا  يرمرني الشمهادة! رال: فُعر   ؛ويسمتصمغرين فريد ين، وأنا أي  اخلروه  ا 
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، كى  مري، فأعام  رسممول ا  ، فب«ارعر»فاسممتصممغر ، فقال له:   ا رسممول ا  

 ة سنة.شمرفقتج ببدر واو اب  ست   ،فكان سعد يقول: كنت أ قد له نائج سيفه

 :نءالر اجليفا

 ،فيها  دة آبار  ،راء يف وس  الصحراءممممواي منءقة اض ،انءلق اجليف جتا  بدر

 شامال . (كم 160تبعد    املدينة ) ،ب منها املسافرونشمري

سمان أابار رريف  ،اإلسمالميةويف بدر أرسمج اثنان م   ناو املتابرا    ؛يتحسم 

  دي ب  أيب الزغباء اجلهني(.و ،ومها )بسيس ب   مر اجلهني

 :وصول اخلرب لقريف

فأرسلوا سىل أيب سفيان خيربونه اخلرب،   ، لموا با مررد  كان  مالء رريف باملدينة  

راا   ممممممسمتصم  ،أرسمج ضممضمم ب   مرو الغفاري سىل مكة ،وملا سممر أبو سمفيان اخلرب

لقريف بالنفري سىل  ريام، ليمنعو  م  حممد وأصممحابه، واره ضمممضممم  يعا  يتى 

رب ببء  الوادي وارفا   ا بعري ، ورد عدن أنفه، ويول ريله، وشمق   مممممأتى مكة، فصم

اللءيمة، أموالكم مر أيب سمفيان رد    ..رريف، اللءيمة  شممممممررميصمه، واو يقول: يا مع

 الغو . .. ر  هنا حممد يف أصحابه، ال أرى أن تدركواا، الغو 

ز النا   ا ا  ورالوا أيف   حممد وأصحابه أن تكون كعري اب  احلرضمي؟    :فتحف 

ا بما مث مكمانمه رعال ،  ا اماره، وسمم  كال وا  ليعلم  غري ذلمك، فكمانوا بي رعلي، سمم 

افهم أيد سمموى أيب هن ، فإنه  و   نه شممممممممروأو بوا يف اخلروه، فلم يتتلف م  أ

 يتتلف  نهم أيد رعال  كان له  ليمه دي ، ويشمممدوا م  يوهنم م  ربمائج العرب، ومل

 سال بني  دي فلم خيره منهم أيد. ،م  بءون رريف
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 :جتهيز رريف جليف أضعاف عيف املسلمي

اعتمر لقريف نحو ألف وثالثامئمة مقماتمج يف بمدايمة سمممري ، وكمان معمه ممائمة فر   

وسمممتامئمة درن، ومجمال كثرية ال يعرف  مدداما بمالضمممب ، وكمان رمائمد  العمام أبما عهمج ب  

اف رريف، فكانوا ينحرون يوما  شممممممرائمون بتموينه تسمعة رعال م  أاشمام، وكان الق

 ا  م  اإلبج.شمرتسعا  ويوما   

وملما أمجر امها اجليف  ا املسمممري، ذكر  رريف مما كمان بينهما وبي بني بكر م   

رهبم اه  القبائج م  اخللف، فيكونوا بي ناري ، فكاد مالعداوة واحلرب، فتافوا أن تض

ى هنم  ارمة ب  ممالمك ب  ععشمممم املمدجلي  ذلمك يثنيهم، ولك سممميمد بني  -  يينيمه تبمد 

 يء تكراونه.مفقال هنم: أنا لكم عار م  أن تأتيكم كنانة م  الفكم بش -كنانة

واصمممءح  معه النسممماء واملغنيا  والرارصممما    ،وسمممار اجليف بعدته و تاد  

 واخلمور.

 :اروب القافلة

ي،  مممممن بداية  يسمري  ا الءريق الرئيسمأما أبو سمفيان فقد  مد سىل احليلة، فقد كا

ولكنه مل يزل يهرا  متيقفا ، وضمما ف يركاته االسممتكشممافية، وملا اررتب م  بدر تقدم 

 ري ، يتى لقي تدي ب   مرو، وسممأله    عيف املدينة، فقال: ما رأيت أيدا  أنكر ، 

هنام، ثم انءلقا، فبادر  سال أين رد رأيت راكبي رد أنااا سىل اها التج، ثم اسمممتقيا يف شممم  

أبو سمممفيمان سىل منمااهام، فمأامه م  أبعمار بعريمهما، ففتمه، فمإذا فيمه النوى، فقمال: امها وا  

 الئف يثرب، فرعر سىل  ري   يعما ، ورضب وعههما حموال  اجتمااهما نحو السممممايمج 
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الورون  ي الهي يمر ببدر  ا اليسار، وهبها نجا بالقافلة م   مممغربا ، تاركا  الءريق الرئيس

 يف ربضة عيف املدينة، وأرسج رسالته سىل عيف مكة التي تلقااا يف اجلحفة.

 :أمر ا  ذاهالن رريف ونفا

اه  الرسممالة ام  بالرعون، ولك  رام طاغية رريف أبو عهج عيف مكة ملا تلقى  

ر،  يف كربيماء وغءرسممممة رمائال : وا  ال نرعر يتى نرد بمدرا ، فنقيم هبما ثالثما  فننحر اجلزو

ونءعم الءعام، ونسمقي اخلمر، وتعزف لنا القيان، وتسممر بنا العرب وبمسمرينا ومجعنا،  

 فال يزالون هيابوننا أبدا .

يق بالرعون فعصو ، فرعر او  شممممرولك   ا رغم أيب عهج أشار ا انس ب  

فلم يشمممهمد بمدرا  ماري    ،-وكمان يليفما  هنم ورئيسمممما   ليهم يف امها النفري-وبنو مارة  

يق،  شمممروكانوا يوايل ثالثامئة رعج، واغتبءت بنو مارة بعد برأي ا انس ب  وايد، 

، وأراد  بنو ااشم الرعون، فاشتد  ليهم أبو عهج، ورال:  فلم يزل فيهم مءا ا  معفام 

 ال تفاررنا اه  العصابة يتى نرعر.

 :نزول عيف رريف ببدر

 ،-واو يقصمد بدرا   -بعد رعون بني مارة    ،وروامه ألف مقاتج  ،سمار عيف مكة

فواصمممج سمممري  يتى نزل رريبا  م  بدر، وراء كثي  يقر بالعدوة القصممموى  ا يدود 

 وادي بدر.
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 :باإليراه م  ا نصار ورون النبي 

 ،وردوم عيف رريف الضمتم  ،فقد وصمج له ارب نجاة القافلة ؛أما رسمول ا  

ا يف بدر أو يف املدينمة املنورة    ، ن املواعهمة كائنمة ال حمالة ؛فلم يعمد له سال ايمار املواعهمة سم 

 يي  ودة عيف رريف سىل مكة!.

يق يسمممأالن    رريف،   وتأكد م  اخلرب بنفسمممه، فتره   ومعه أبو بكر الصمممد 

تى ترباين فورفا  ا شميخ م  العرب فسمأال     رريف، فقال الشميخ: ال أاربكام ال ي

فقال الشمميخ: بلغني أن رريشمما    ،«سذا أاربتنا أاربناك »: م   أنتام؟ فقال له رسممول ا   

نح   » :  ارعوا يوم كمها وام اليوم بمكمان كمها، ثم رمال: مم  أنتام؟ فقمال رسمممول ا  

 !أم  ماء العرار؟ ؟ثم انرصفا  نه، فقال الشيخ: ما )م   ماء( ،«م  ماء

فحصج يشء آار   ،د أاره ا نصار م  املدينة لقتال القافلةر  وكان رسول ا   

أن جمو  يف املمدينمة ال امارعهما،    بمإرادة ا ، وكمان ا نصممممار رمد  ماامدوا رسمممول ا   

فقمام أبو بكر فقمال   ،«أشمممريوا  يل  »فلمهلمك مجر م امء ا نصممممار واملهماعري  ورمال:  

 مرو )م  املهاعري ( فقال: يا  وأيسمم ، ثم رام  مر فقال وأيسمم ، ثم رام املقداد ب  

رسمممول ا ، امض ملا أمرك ا  به، فنح  معك، وا  ال نقول لك كام رالت بنو س ائيج  

ملوسمممى: اذا  أنت وربك فقاتال، سنا اهنا را دون! ولك : اذا  أنت وربك فقاتال، 

  -ن اسمممم مكما-سنما معكام مقماتلون، فو المهي بعثمك بماحلق لو    بنما سىل برك الغامد  

 !جلالدنا معك م  دونه يتى نبلغه!

وكان يريد ،  «أشمريوا  يل أهيا النا  »ود ا له بتري ثم رال:   النبي    شممممممرفاسمتب

رته ااره  ممم نه سنام بايعهم أن جمو  يف ديارام، والبيعة ال تلزمهم بنص؛ بهلك ا نصار
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فقال سعد: سنك    ،«أعج»ديارام، فقال سعد ب  معاذ: لعلك تريدنا يا رسول ا ؟ رال: 

 سمممى أن تكون ارعمت  مر وأيمد  ا  لمك غري ، فمانفر المهي أيمد  ا  سليمك،  

رنماك، وشمممهمدنما أن  مما عيمت بمه او احلق، وأ ءينماك   فمامض لمه، فمإنما رمد آمنما بمك وصممممد 

ولعلك يا رسمول ا  تشمى أال تكون ا نصمار ترى  ليها    هودنا  ا السممر والءا ة،

روك سال يف ديارام، وسين أرول    ا نصمار وأعي   نهم، فاظع  يا رسمول  مممممأال ينصم

ج يبج م  شميت، وارءر يبج م  شميت وسمامل م  شميت، و اد   ،ا  ييث شميت، وصم 

ا تركت، وما م  شمميت، واه م  أموالنا ما شمميت، وما أاه  م  أموالنا أي  سلينا مم

فنح  معمك،    ،أمر  فينما م  أمر، فمأمرنما تبر   مرك، فمامض يما رسمممول ا  ملما أرد 

بنا اها البحر فتضمته خلضمنا  معك، ما تل ف منا رعج دالت والهي بعثك باحلق، لو 

وايد، وما نكر  أن تلقى  دونا غدا ، سنا لصممرب  يف احلرب، صممدر  ند اللقاء، ولعج ا   

و ل ج وعهه ورال:  ر  بهلك النبي ممر  ا بركة ا ، فُس مم  تقر  به  ينك، فس يريك منا ما

وا فإن  ا  و دين سيدى الءائفتي، وا  لكأين  أنفر سىل  شممممممر سمريوا  ا بركة ا ، وأب»

 .«مصارن القوم

 :استكشاف املسلمي جليف رريف الوثني

ا  والزبري ب  العوام وسمممعمد ب  أيب ورمال يف نفر م     ثم أرسممممج النبي    ليم 

قاة رريف يسمممتقون هنم، فأمسمممكوا   أصمممحابه سىل ماء بدر يلتمسمممون اخلرب، فوعدوا سمممُ

، فجعج القوم يسمممألوهنام: مل  أنتام؟    بغالمي منهم، فجاءوا هبام ورسمممول ا    يصممميل 

ح  م  سمممقماة رريف، بعثونما وام يرعون أن يكونما م  سمممقماة العري، فقمال الغالممان: ن

ربوهنام ثم يسمألوهنام، فيقوالن: نح  ممممنسمقيهم م  املاء، ففنوا أهنام يكهبان، فجعلوا يضم

م     فلام فرغ    !!لقريف، فلام أوععومهما رضبما ، رماال: نح   يب سمممفيمان، فرتكومهما
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رماكام رضبتمومهما، وسذا كمهبماكام تركتمومهما!! صمممدرما وا  سهنام»صمممالتمه رمال:     سذ صمممد 

ة   ،فقماال: ام وا  وراء امها الكثيم  المهي ترى  ،ثم سممممأهنام    رريف  ،«لقريف  بمالعُمدو 

رماال: ال    «؟مما  مد م»رماال: كثري، رمال:    «؟كم القوم »:  القصممموى، فقمال رسمممول ا   

ا  م  اجلزر، فقال شممممممممرراال: يوما  تسممعا  ويوما     «؟كم ينحرون كج يوم»ندري، رال: 

اف  شممممر فم  فيهم م  أ »، ثم رال هنام:  «القوم فيام بي التسعامئة وا لف»: رسول ا  

افهام يتى أتيا  ا كج أسامئهم، فأربج رسول  شممرفجعال يهكران له م  أسامء أ  «؟رريف 

 .«!اه  مكة رد ألقت سليكم أفالذ كبداا» ا أصحابه فقال هنم:   ا  

فأصمبح املسملمون بجيشمه يتى نزلوا بواد يف أر  سمبتة،     فسمار رسمول ا 

 ، فأرسج ا  هنم الغيث رنة  هبم يتى سال، ولبد  ا ر  قت أردامهم. ءاشا  

ج ا ر شممممممممممروكمان املءر مصممميبمة   ا امل يم  يتى مل يقمدروا  ا   ،كي، فمإنمه و 

ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ژرولمه:  تعماىل  االرقمال، وأنزل ا   

   ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ   

 .[11]ا نفال: 

 :لوعه ا  اجليشان وعه

سمار اجليف اإلسمالمي ليتمركز يف املورر النهائي املتقدم أمام العدو، فنزلوا رريبا  

أرأيت اها املنزل، أمنزل أنزلكه ا ،   ؛بدر، فقال احلباب ب  املنهر: يا رسممول ا م  ماء 

: ليس لنا أن نتقدمه وال نتأار  نه، أم او الرأي واحلرب واملكيدة؟! فقال رسول ا   

فمإن  امها ليس بمنزل،    ؛فقمال احلبماب: يما رسمممول ا   ،«بمج او الرأي واحلرب واملكيمدة »

ثم نبني  ليمه   ،ثم نفسممممد مما وراء   ،نمأيت أدنى مماء م  القوم فننزلمهفماهنض بمالنما  يتى  
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، ثم نقاتج القوم لقد  » : بون، فقال له النبي  شممممممرب وال يشممممممرفن  ،يوضما  فنملؤ  ماء 

  و مج بمشورته. ،«  بالرأيشمرأ

نما أن نعءي لكمج متتصمممص تمالمه مهو يريمد  ف  ؛ىل يكممة رسمممول ا   سفمانفر  

وفق ما     مج النبينزل الويي و وبهلك تكون النتائج كاملة، فلو  ،يممممممالتتصممصمم

 فماتمت  لينما امه  يكممةرمد  كمانمت  ل  ،ووضمممر اجليف يف املكمان املنماسمممم   ،يمليمه  ليمه

سمممينقءر الويي وسمممتبقى صمممورة وايمدة للتمركز    فمإنمه بعمد النبي    ،التتصمممص

العسمممكري بينام او متغري بتغري الزممان واملكمان وا دوا  فكمانمت احلكممة النبويمة ان 

ليعلم   ؛ن يقف يف امها املورف اخلءمأأتعممد  يعلمنما االجتما  نحو التتصمممص، لمهلمك  

 الصحابة ويعلمنا أصول النجاح يف مشاريعنا. 

 :يكمة احلفار  ا القائد

أال نبني لك  ريشمما  تكون فيه، ونعد   ؛رام سممعد ب  معاذ فقال: يا رسممول ا   ثم

نما نما ا  وأظهرنما  ا  مدو  كمان ذلمك مما أيببنما ،   ، نمدك ركمائبنما، ثم نلقى  مدونما، فمإن أ ز 

علسممت  ا ركائبك، فلحقت بم  وراءنا، فقد تلف  نك أروام    ،وسن كانت ا ارى

ولو ظن وا أنك تلقى يربا  ما تل فوا  نك،   ،لك يبا  منهم يا رسمممول ا ، ما نح  بأشمممد

 يناصحونك وجياادون معك. ،يمنعك ا  هبم

 :دور الرويانيا  يف املعركة

سممهم للجهاد  ،يعب ئ أصممحابه رام رسممول ا    ،يف تلك الليلة رهم    ،وجم  ويشممو 

انا مرصن فالن    ، رن فالن سن شاء ا مممم انا مص»للقتال، ومشى يف أر  املعركة يقول: 

 وا  ما أاءأ تلك احلدود أبدا . ، فقيقول أيدام:والصحابة يكربون «...سن شاء ا 
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فيهم   ،يتى وردوا يو  رسمممول ا     ،الليلمة أربمج نفر م  رريفويف تلمك  

 دم منعهم  فأراد النبي  ،  «بون شممممممرد وام ي»: يكيم ب  يزام، فقال رسمول ا  

اإلنسمانية وياعا ا    ،واه  أاالر املقاتج يف اإلسمالم ،ال سميام ومل تبدأ املعركة بعد  املاء

 معتربة يتى مر العدو.

ع   يلٍّ ف  ،را  مممممونام الصمحابة رسم،  بربه يصميل  ند شمجرة يتى أصمبح ثم اال 

 سال رسممول ا    ،وما منا م  أيد سال نائم ،رال: لقد رأيتنا ليلة بدر ، فإنه يصمميل سىل

ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ژ رال تعاىل: ؛شمممجرة يتى أصمممبح

   ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ   

 .[11]ا نفال: 

 :وحماولة املسلمي فض املعركة ،كيشمراالف يف عيف امل

بعثمت رريف  مري ب  وام  اجلمحي جزر هنم أ مدادام ويتعرف أيواهنم، فلام 

طلر  مري  ا املسممملمي، رآام يف منفر يبعمث الر م  ويسمممتوعم  احلمهر! روم رليمج ا

ت صمممفوفهم كام يرتال    ددام، ولك  صمممور املو  ترتاءى م  مناظرام، رد تراصممم 

،  ( 1) أعسممممامهم كام يتاليم احلمديمد، وعثوا  ا الركم  مسمممتوفزي    البنيمان، وتالنمت

فون ر ا سمود، ويتلم  رون تنم  ظ ا فا ي، ويدورون بعيون تبعث املو  ييثام   (2)يتنم  تلم 

يسممودام صمممت راي ، وتصممميم    ،دار ، وتتحرك شممفااهم بام ال تفهر  أصمموا م

 جيم ، و زم صممممارم  ا االسمممتامتمة يف سمممبيمج العقيمدة التي آمنوا هبما، وعماامدوا يف 

م با وا هنا نفوسهم، فال يريدون أن يثوبوا هبا سىل أ  اليهم.سبيلها، يتى لكأهن 

 
 .مهييي للوثوب(  1)

 جركون ألسنتهم  ا شفااهم، واو م  اييا  االستعداد والتحفز.  (  2)
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الباليا  ؛رريف  شمممرفُأاه  مري هبها املنفر املفزن، ورعر سىل رومه فقال هنم: يا مع

يثرب قممج املو  النمارر! روم ليس هنم منعمة وال ملجمأ سال    (1)نواضمممح  ،قممج املنمايما

منكم، فإذا أصمممابوا منكم  وا  ما أرى أن ُيقتج رعج منهم يتى ي قتج رعال   ،سممميوفهم

كي ايبمة  شممممممممممرالعيف بعمد ذلمك؟ فروا رأيكم!، فتعماظممت يف أ ي امل مدادا  فام اري  

ي سىل مممممموععج بعضممهم يمشمم ،املؤمني، وأاه اخلالف يدب  بي صممفوفهم م  عديد

 بعض، رعاء أن ينفضوا ربج أن تنش  املعركة وجتدم القتال.

أن جيد ييلة ما بصمممادر يسمممه ما بينهم م  االف، فأراد   وأدرك رسمممول ا  

يقول   ، فمأرسممممج سليهم  مر ب  اخلءماب  فمإنمه ال جم  احلروب والمدمماء  ،حلربمتنر ا

فقمال يكيم ب    ،ارععوا، فمإنمه أن ييل امها ا مر مني أيم  سيل م  أن تلو  مني  هنم:

ومشمممى سىل  تبمه ب  ربيعمة فقمال لمه: يما أبما الوليمد،    ،يزام: رمد  ر  وا  نصمممفما  فماربلو  

أنمت كبري رريف وسممميمداما املءمان فيهما، فهمج لمك أال تزال تُمهكر منهما بتري آار المدار؟  

رمي، وما مممموقمج دم يليفك اب  احلض ،رال: وما ذاك يا أبا االد؟ رال: ترعر بالنا 

 أنت  يل  بهلك.أصاب حممد م  تلك العري ببء  نتلة، رال  تبة: رد فعلت، و

أطيعوين وال تقماتلوا امها الرعمج    ؛كي يقول: يما رومشممممممممممرثم رمام  تبمة يف امل

ررابتهم    وأصمممحمابمه، وا صمممبوا امها ا مر برأ ، واععلوا ُعبنهما يب، فمإن منهم رعماال  

ال يزال الرعمج منكم ينفر سىل رماتمج أبيمه أو أايمه، فيور  ذلمك    ،رريبمة، ولي  أصمممبتمو  

نا ، ولي  تُلصموا سىل رتلهم يت ى يصميبوا منكم  ددام، وال آم  أن منكم شمحناء وأضمغا

برة  ليكم! وأنتم ال تءلبون سال دم اها الرعج والعري التي أصماب،  )اهنزيمة(  تكون الد 

! يما روم ُك حمممد كماذبما  يكفيكمو  ذؤبمان العرب، وسن   ؛وأنما أيتممج ذلمك واو  يل  سن يم 

 
   .النواضح: اإلبج التي قمج املاء(  1)



177 

 

ال    ؛كم، وسن يك  نبيما  كنتم أسمممعمد النما  بمه! يما روم يك  ملكما  أكلتم يف ملمك اب  أاي

 هوا رأيي!!ترد وا نصيحتي وال تسف  

ه رأي  تبة ب  ربيعة، ويصمفه باجلب ، وُيشمير  خمهوال ؛وكان أبو عهج  فجعج يسمف 

يف النما  أنمه مل يقمج مما رمال سال اوفما   ا ابنمه أيب يمهيفمة، فقمد رأى أصمممحماب حمممد أكلمة  

، فتماف  ا ابنمه أن يقتمج معهم، وععمج جر  النما   ا -رليمج مددام  أي  -عزور  

ويقول: ال وا  ال نرعر يتى جكم ا  بيننا وبي حممد! اللهم أرءعنا للريم  شممممممممممرال

نْه الغداة   .وآتانا بام ال نعرف، فأي 

رمي الهي ُرتج أاو  يف نتلة، فجعج جرضمه  ا أن ممممموبعث سىل  امر ب  احلضم

،  ممممقام اب  احلضيءل  ثأر أايه، ف رمي فجعج جثو  ا نفسه الرتاب، وكشف    ُأست ه 

را ، فحمى النا  ؛وصمماح را .. واُ م  ،  شممممممممر واسممتوثقوا  ا ما ام  ليه م  الب ،واُ م 

 واستعدوا للقتال. ،وأاهوا ُأابة الزيف

 :انءالر املعركةربيج 

يعدهنا ويف يد  سمهم، فمر  ،بعد صمالة الفجر بتسموية الصمفوف بدأ رسمول ا  

ة واو ااره الصممف، فوكز  بالسممهم يف بءنه ورال:    ،« اسممتو يا سممواد »بسممواد ب  غزي 

فمأرمدين )د ني أرتص    ،ورمد بعثمك ا  بماحلق والعمدل  !أوععتني  ؛فقمال: يما رسمممول ا 

دْ »   بءنه ورال:  فكشمف رسمول ا   !  منك( فا تنقه سواد ورب ج بءنه، فقال   ،«اسمت ق 

  ،ر ما ترى ممممممفقال: يا رسممول ا  يضمم  ،«؟ما نلك  ا اها يا سممواد »: سممول ا  ر

 أن يمس  علدي علدك، فد ا له بتري. ؛فأرد  أن يكون آار العهد بك
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  ، فالسمممممممرواها   انتصممار املسمملمي بكج معاركهم مر م  يفورهم  ددا  و دة

 الهي أورثهم اليقي بو د ا  وو يد . ،ي  النبي 

أمما بعمد، فمإين  »فحممد ا  وأثنى  ليمه ورمال:    ؛أصمممحمابمه  واءم  رسمممول ا   

أيث كم  ا مما يث كم ا   ليمه، وأهنماكم  ام هنماكم ا   نمه، فمإن ا   فيم شمممأنمه، يمأمر  

صمدر، ويعءي اخلري أاله  ا منامهنم  ند ، وسنكم رد أصم  بحتم بمنزل  باخلري وج  ال

صمممرب يف مواط     ، م  منمامل احلق  ال يقبمج ا  فيمه م  أيمد سال مما ابتغي بمه وعهمه، وسن ال

، وتمدرك بمه النجماة يف اآلارة، فيكم نبي   ه ا  بمه اهنم، وينجي بمه م  الغم  البمأ  ممما يفر 

 ا يشء م  أمركم يمقتكم    ا  جمهركم ويمأمركم، فماسمممتحيوا اليوم أن يء لر ا   

ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ       چ  ژ ليه، فإن ا  يقول:   

وأْبُلوا ربكم يف امه  املواط  أمرا     ،[10]غمافر:    ژچ  چ  ڇ       ڇ  ڇ  ڇ   

تسممتوعبوا به الهي و دكم م  رنته ومغفرته، فإن و د  يق، وروله صممدر، و قابه  

صممنا، و ليه توكلنا   شممديد، وسنام أنا وأنتم با  احلي القيوم، سليه أجلأنا ظهورنا، وبه ا ت

  .«فر ا  يل وللمسلميغوسليه املصري، ي

سين رد  رفت أن رعاال  م  بني ااشمم وغريام  »أيضما :  صمحابه    ورال النبي  

رمد ارعوا كراما ، ال يماعمة هنم بقتمالنما، فم  لقي أيمدا  م  بني اماشمممم فال يقتلمه، وم   

لقي أبما البترتي ب  اشمممام فال يقتلمه، وم  لقي العبما  ب   بمد املءلم  فال يقتلمه، فمإنمه  

ج آباءنا وأبناءنا وساوانا و شممريتنا  فقال أبو يهيفة ب   تبة: أنقت  ،«سنام أاره مسممتكراا  

، فقال لعمر ب  ونرتك العبا ، وا  لي  لقيته  حلمنه بالسمميف، فبلغت رسممول ا   

فكان أبو يهيفة ،  «؟!رب وعه  م رسول ا  بالسيف م يا أبا يفص، أُيض»:  اخلءاب  
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راما يقول: مما أنما بمرم  م  تلمك الكلممة التي رلمت يوميمه، وال أمال منهما  امائفما  سال أن تكف 

  ني الشهادة، فقتج يوم الياممة شهيدا .

ومل  ،لينقج للنبي أابار العدو ؛-كام سبق بيانه-ر  مممورد كان العبا  مسلام  يف الس

 . لعمر ولو ،ن يكشف الرس أيتى يف اه  احلالة  يرد النبي 

 :اخلءة العسكرية

 -يعني رموكم-  سذا أكثبوكم»يعر  اءته العسمكرية فقال:  أنشمأ رسمول ا   

 (2).«، وال تسلوا السيوف يتى يغشوكم(1)فارموام، واستقبلوا نبلكم

 :املبارمة وانءالر املعركة

اره  تبة ب  ربيعة   ، فقدثم تنءلق  ، ا  ادة العرب قصممج املبارمة ربج املعركة

وابنه الوليد وأاو  شيبة ب  ربيعة فقال: م  يبارم؟ فتره فتية م  ا نصار، فقال  تبة:  

يا  »: ال نريد اؤالء، ولك  لبارمنا م  بني  منا م  بني  بد املءل ، فقال رسمول ا  

كم الهي بعث ا  به نبيكم، رم يا  يل، ورم يا   ق  نزة، ورم  بني ااشممم! روموا فقاتلوا حل 

فقال  تبة: تكل موا لنعرفكم )وكان  ليهم اخلوذة    .«يا  بيدة ب  احلار ، فامشمموا سليهم 

فأنكروام(، فإن كنتم أكفماء راتلنماكم، فقمال نزة: أنا نزة ب   بمد املءلم ، أنا أسمممد ا   

وأسمممد رسممموله، رال  تبمة: ُكفء  كريم، رال  تبمة: وم  معمك؟ رال:  يل ب  أيب طال  

البنمه الوليمد: رم، فقمام الوليمد ورمام و بيمدة ب  احلمار ، رمال: ُكفْمرن كريامن، ثم رمال  تبمة  

سليه  يل، وكان أصمغر النفر، فااتلفا رضبتي فقتله  يل، ثم رام  تبة ورام نزة، فااتلفا 

 
 (.222/568)( صحيح البتاري  1)

 (. 2/12( سن  أيب بداوة يف سج السيوف  ند اللقاء )2)
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عج ممممممرضبتي، فقتله نزة، ثم رام شمميبة ورام سليه  بيدة ب  احلار ، فضمم رب شمميبُة ر 

 ا شميبة  ر، فحمج نزة و يل مممممفأصماب  ضملته فقءعها وُكسم  ، بيدة بهباب السميف

وُمخ  سممار ه  يسمميج، فقال  بيدة: يا رسممول    ،فقتال ، فايتمال  بيدة، فجاءا به سىل الصممف

 ثم ما ، فدفنه رسمممول ا    ،«با وأنا الشمممااد  ليك »ألسمممت شمممهيدا ؟ رال:  ؛ا 

 بالعفراء  ونزل يف ررب .

ال    ، والمهي نفس حمممد بيمد  »  جض أصمممحمابمه  ا القتمال، فقمال:  وأامه النبي 

فنفر ُ مري ب    ،«يقاتلهم اليوم رعج صممابرا  حمتسممبا  مقبال  غري مدبر، سال أداله ا  اجلنة 

، فام بيني وبي أن أدامج اجلنمة سال أن   ،احُلامم ويف يمد  مترا  يريمد أكله  ورمال: بخا بخا

يقتلني اؤالء! ثم رمى التمرا  م  يمد  ورمال: لي  أنما يييمت يتى آكمج مترايت امه  سهنما 

 طويلة، ثم اندفر سىل املعركة واو يقول:حلياة 

ماد بمممغمممري  ا   سىل   ركضمممممما  

 

املممعمماد   و مممممج  الممتممقممى   سال 

اجلممهمماد  ا   مما  رب يف   والصممممم 

 

الممنممفمماذ  ماد  ممرضمممممة   وكممج 

 غري التقى والرب والرشاد                                      

 .استشهدكي يتى شمروراتج  مري امل

اللهم امه  رريف رمد أربلمت بتيالئهما  »كي ورمال:  شممممممممممرسىل عيف امل  ونفر  

صممم  رك المهي و مدتني، اللهم أينهم  ممممممم وفتراما، قمادك وتكمهب رسمممولمك، اللهم فن

ُك الرب  م   بد ؟ فقال ورام  وف ب  احلار  وسمأل رسمول ا    ،«الغداة 
: ما ُيضح 

ثم أاه  ،فنزن در ا  كانت  ليه فقهفها  ،«غمسمممه يد  يف العدو يا ا  »:  رسمممول ا   

 سيفه فقاتج يتى ُرتج.
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وا»: رائال   بالصمحابة  ثم وب رسمول ا    يولون الدبر..  وسميهزم اجلمر    ، شمد 

 .«يولون الدبر..وسيهزم اجلمر 

شاات  »كي واو يقول:  شمممرورضب هبا امل ،ربضة  م  تراب وأاه رسول ا   

 .«الوعو 

 ، كي، فدمعت  ينا  شمممرورأى كثرة عيف امل ،عريفال ثم صعد رسول ا  

  ،« اللهم أنجز يل ما و دتني، اللهم سين أنشمممدك  هدك وو دك »ه واو يقول: يورفر يد

وبلغت املعركة   ،وايتدم القتال  ،واسمتدار  ريى احلرب بشمدة  ،يتى سذا ني الوطيس

صمممابة اليوم ال تعبمد،  »رمتهما، رمال:   اللهم سن شممميمت مل تعبمد بعمد  اللهم سن  لمك امه  الع

 ولك  ليعلم ا مة كيف تلتجئ سىل ا . ،واو يعلم أن النرص ياصج بيقي  ،«اليوم أبدا  

وبمالغ يف االبتهمال يتى سمممق  رداؤ     منكبيمه، فرد  ليمه الصممممديق، ورمال: 

يا    شمممممر أب»املالئكة فقال:   يسمبك يا رسمول ا ، أحلحت  ا ربك، ورأى رسمول ا   

 .«()الغبار  ا ثنايا  النقر ر ا ، اها عربيج آاه بعنان فرسه يقود مأتاك نص أبا بكر،

ثم عيمت  ،رماتلمت شمممييما  م  رتمال ،رمال: ملما كمان يوم بمدر     يل ب  أيب طمالم   

يا يي يا ريوم..  »ما فعج، فجيت فإذا او ساعد يقول:    ر ا   نفر سىل رسول ا   ممممس

ثم عيمت واو سمممماعمد يقول ذلمك،    ،ال يزيمد  ليهما، فرععمت سىل القتمال  ،«يما يي يما ريوم 

ثم عيمت واو سمممماعمد يقول ذلمك، فلم يزل يقول ذلمك يتى فتح    ،ثم ذابمت سىل القتمال

 ا   ليه.
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 :ي     سبيج ا مقتج أكابر الصاد  

   فر ون امه  ا ممة؛  أبو عهمج  ويف بمدايما  املعركمة رتمج  ؛  مقتمج أبو عهمج  -1

  ، بد الرن  ب   وف رال: سين لوارف يوم بدر يف الصمممف، فنفر     يميني وشممماميل 

فتمنيت أن أكون بي أضممملر منهام،    ،يديثة أسمممناهنام  ،فإذا أنا بي غالمي م  ا نصمممار

أتعرف أبما عهمج؟ رلمت: نعم، ومما يماعتمك سليمه؟ رمال:   ؛فغمزين أيمدمهما فقمال: يما  م

سن رأيته ال يفارر سموادي سواد    ،ي بيد  مممم، والهي نفسمُأارب  أنه يسم   رسمول ا   

يتى يمو  ا  جج منا، فتعجبت لهلك، فغمزين اآلار فقال يل: مثلها، فلم أنش  أن 

بكام المهي تسممممأالن امها صمممماي  ؟نفر  سىل أيب عهمج جيول يف النما ، فقلمت: أال تريمان

فأاربا ، فقال:  رفا سىل النبي  مممممثم انصم ،ربا  يتى رتال  مممممفضم  ،ا  بسميفيهامر نه، فابتد

راال: ال، رال:   ،«؟مسمحتام سميفيكام»فقال كج وايد منها: أنا رتلته، رال:   ،«؟أيكام رتله»

  .«كالكام رتله»فنفر يف السيفي، فقال: 

  ، أمية ب  الفب  رباح  رأى بالل  ،املعركةيف اضمممم و  ؛أمية ب  الفمقتج    -2

ا نصمار، رأ  الكفر   شممممممرفقال: ال نجو  سن نجا، ثم وب بالل بأ ا صموته: يا مع

رب رعيل أمية، رضهبام فءريهام،  مممممفضمه  أمية ب  الف، ال نجو  سن نجا، فأياطوا ب

 .صيحة وا  ما سمعت صيحة مثلها فصاح أمية

 رتله  مر ب  اخلءاب. رية.العال ب  اشام ب  املغمقتج  -٣
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 :اوارر للعادة  ا يدي النبي 

فسمممالمت يمدرتمه  ا وعنتمه، فمأرادوا أن   ،رتمادة ب  النعامن يوم بمدرأصممميبمت  ي  

فغمز يمدرتمه برايتمه، فكمان ال    ،فمد ما    ،«ال»  فقمال:  فسممممألوا رسمممول ا     ،يقءعواما

 أي  ينيه ُأصي .بيدري 

 :ونتائج املعركة ققق النرص

( رتيال   70ورد ال فوا )  ،كونشمممممممممريتى انكفأ امل  ،ر اها اليومممممممومل يأ   صممم

( 8و) ،( م  املهاعري 6) ؛( رعال  14ومل يسمتشمهد م  املسملمي سال ) ،( أسمريا  170و)

 م  ا نصار.

 :هناية مأساوية للمكابري  الصادي     سبيج ا 

ورف  ا القتا، فقال: ، وفرماام يف رلي  بدركي  شمربقتا امل أمر رسول ا   

رين النا ،  مممم بيس العشمري كنتم لنبيكم، كهبتموين وصمدرني النا ، واهلتموين ونصم »

يما فالن اب   »ععمج ينمادهيم بمأسمممامئهم وأسمممامء آبمائهم:  و  ،«وأارعتموين وآواين النما  

كم أنكم أطعتم ا  ورسوله؟ فإنا رم فالن، يا فالن اب  فالن، أيس د وعدنا ما و دنا ا   ر 

مما تكلم م     ؛فقمال  مر: يما رسمممول ا   «ربنما يقما ، فهمج وعمدتم مما و مد ربكم يقما ؟

والمهي نفس حمممد بيمد ، مما أنتم بمأسممممر ملا أرول  »: أعسممماد ال أرواح هنما؟ رمال النبي  

 (1).«منهم، ولك  ال جييبون

وأرسمج ، سمنة م  الصمرب( 14ر ا  بعد )ممممموورر الفرران، ونصم  ،وكرب  املسملمون

 .نحو املدينة ر، وتوعه النبي مأاج املدينة بالنص شمر بد ا  ب  رواية يب النبي 

 
 .(2/٣45) :متفق  ليه(  1)
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 :كيشمريزن املؤمني  ا أريامهم م  رتا امل

يف العريف، وسمعد ب  معاذ رائم  ، ورسمول ا  لن وملا وضمر القوم أيدهيم 

يف وعه سممعد ب  معاذ الكرااية ملا   ا بابه جرسممه متوشممحا  سمميفه، رأى رسممول ا  

صمنر القوم؟ »يصممنر النا ، فقال له:  رال: أعج وا  يا    «وا  لكان ك يا سمعد تكر  ما ي

 رسول ا .

كي يف القلي ، وأاه  تبة ب  ربيعة فسح  شمممربإلقاء عيف امل النبي  وملا أمر  

يا  »يف وعه ابنه أيب يهيفة، فإذا او كيي  رد تغري، فقال:  سىل القلي ، نفر رسمول ا  

فقمال: ال وا  يما رسمممول ا ، مما  «؟لعلمك رمد دالمك م  شمممأن أبيمك يشء  ؛ أبما يمهيفمة 

فضممال ، فكنت ر ه، ولكني كنت أ رف م  أيب رأيا  ويلام  ومممممشممككت يف أيب وال مصمم

أرعو أن هيديه ذلك سىل اإلسممالم، فلام رأيت ما أصممابه، وذكر  ما ما   ليه م  الكفر  

 بتري، ورال له اريا . بعد الهي كنت أرعو له أيزنني ذلك، فد ا له رسول ا  

ومعمه   ،قرك بجيشممممه نحو املمدينمة  ،ببمدر ثالثمة أيمام  وبعمد أن أرمام رسمممول ا   

كي، وععج  ليه شممممروايتمج معه النفج الهي أصي  م  امل  كي،شممممرا سارى م  امل

نزل  ا كثيم  بي املضممميق وبي    ، بمد ا  ب  كعم ، فلام اره م  مضممميق الصمممفراء

واء، بعد أن أاه منها اخلمس. م انالك الغنائم  ا املسلمي  ا الس   النامية، ورس 

 :حمكمة ترمي احلرب والقصال منهم

وكان او يامج لواء  ،ر ب  احلار مممبقتج النضيكم    ،الصفراءو ندما وصج سىل 

م  وكي يوم بدر، وكان م  أكابر ترمي رريف، وم  أشد النا  كيدا  لإلسالم،  شممرامل

 .فرضب  نقه  يل ب  أيب طال   ،للمسلمي  رتال  أشدام 
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 ،بام رتج م  أصمممحابهبقتج  قبة ب  أيب معي ،  يكم   ،وملا وصمممج سىل  رر الفبية

، فهو الهي كان ألقى سمال عزور د أسملفنا بعض ما كان  ليه م  سيهاء رسمول ا  ور

واو يف الصممالة، واو الهي انقه بردائه، رتله  اصممم ب  ثابت    ا رأ  رسممول ا  

 .ا نصاري

كمانما م  ترمي  فقمد  واعبما  م  ييمث وعهمة احلرب،    جرمي وكمان رتمج امهي  امل

 صءالح احلديث.الاحلرب با

 :وصول نبأ اهنزيمة سىل مكة

كون م  ساية بدر يف صورة غري منفمة، تبعثروا يف الوديان والشعاب، شممرفر  امل

 ال يدرون كيف يدالوهنا اجال . ،واجتهوا صوب مكة مه وري 

احليسمممامن ب   بمد ا  اخلزا ي، فقمالوا: مما   ؛وكمان أول م  رمدم بمصمممماب رريف

وأبو احلكم ب  اشممممام، وأميمة ب    ،وشممميبمة ب  ربيعمة ،وراءك؟ رمال: رتمج  تبمة ب  ربيعمة

ام، فلام أاه يعد أ رال صمفوان ب  أمية   ،اف رريفشمممممرالف يف رعال م  الز امء سمام 

واو را د يف احلجر: وا  سن يعقج اها، فاسمألو   ني، رالوا: ما فعج صمفوان ب  أمية؟  

 رال: اا او ذا عالس يف احلجر، ورد وا  رأيت أبا  وأاا  يي رتال.

: كنت غالما  للعبا ، وكان اإلسمممالم رد -موىل رسمممول ا   -ورال أبو رافر  

العبا ، وأسلمت أم الفضج، وأسلمت، وكان العبا  يكتم دالنا أاج البيت، فأسملم  

سسمممالمه، وكان أبو هن  رد تلف    بدر، فلام عاء  اخلرب كبته ا  وأازا ، ووعدنا يف 

ضمعيفا  أ مج ا رداح، أنحتها يف يجرة ممزم، فوا  سين   أنفسمنا روة و زا ، وكنت رعال  

ة، ورد  نا ما عاءنا م  اخلرب، سذ  جلالس فيها أنحت أردايي، و ندي أم الفضج عالس
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، يتى علس  ا طرف احلجرة، فكان ظهر  سىل ظهري،  شممممرأربج أبو هن  جير رعليه ب

فبينام او عالس سذ رال النا : اها أبو سمفيان ب  احلار  ب   بد املءل  رد ردم، فقال 

فقمال:   ،ليمهلمه أبو هنم : الم سيل، فعنمدك لعمري اخلرب، رمال: فجلس سليمه، والنما  ريمام  

أاربين كيف كمان أمر النما ؟ رمال: مما او سال أن لقينما القوم فمنحنماام    ؛أاي  يما ب 

أكتافنا، يقتلوننا كيف شماؤوا، ويأ وننا كيف شماؤوا، وأيم ا  مر ذلك ما ملت النا ،  

 ا ايج بلق بي السممامء وا ر ، وا  ال تبقي شممييا ، وال يقوم هنا  ا  بيضمم  لقينا رعاال  

   يشء.

رمال:   ،رمال أبو رافر: فرفعمت طرف احلجرة بيمدي، ثم رلمت: تلمك وا  املالئكمة

رب يب  مممممرب هبا وعهي رضبة شمديدة، فثاورته، فايتملني فضممممممفرفر أبو هن  يد  فضم

وكنت رعال  ضمعيفا ، فقامت أم الفضمج سىل  مود م     ،ربنيممممما ر ، ثم برك  يل  يضم

ة منكرة، ورالت: ف  ،ربته به رضبةممممممم مد احلجرة، فأاهته، فضممم علت يف رأسمممه شمممج 

يتى رما    ،استضعفته أن غاب  نه سيد ، فقام موليا  ذليال ، فوا  ما  ا  سال سبر ليال

ا  بمالعمدسممممة فقتلتمه )واي رريمة تتشمممماءم هبما العرب(، فرتكمه بنو ، وبقي ثالثمة أيمام ال  

له، ثم دفعو  بعود يف يفروا   ،تقرب عنامته، وال جاول دفنه، فلام اافوا السمممبة يف تركه

 يفرته، ورهفو  باحلجارة م  بعيد يتى وارو .

 :رضية ا  ى

كي، ومل يك  رد نزل ويي يف تفصيج شممرانجلت املعركة    سبعي أسريا  م  امل

كون م   شممممممرن الفداء، وعاء املشممممممرولك   ،العفو النبي    ىرأفشمأن ا  ى بعد، 

يف فداء أ اام، وكان غال  ما يدفعون للفداء م  أموال املهاعري    رريف سىل النبي  

 التي الفواا يف املدينة فرسرتها رريف!
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ة م   شممممممركي، ففداؤ  أن يعلم  شممممممرأن م  مل جيد ماال  م  أ ى امل  ؛ثم نودي

اء والكتم اب يف مكم ة أكثر منهم يف املمدينمة،  أطفمال املسممملمي القراءة والكتمابمة، وكمان القر 

 وذلك بسب  ا مهية التارخيية ملكة.

 .وكان الفداء م  أربعة آالف درام، سىل ثالثة آالف درام، سىل ألف درام

م  ا  ى، فأطلقهم بغري فداء، منهم: املءل  ب  د  ا  د   وم   رسممول ا 

كام   ،رتلمه أ ا  يف أيمدينءم ، وصممميفي ب  أيب رفما مة، وأبو  زة اجلمحي، واو المهي 

 سيأيت.

ن أن خييل سبيج مين ، وكانت رد شممممرب ،أيب العال )موه ابنته( وم    ا اتنه

بعثمت فيمه بقالدة هنما كمانمت  نمد امدجيمة، أدالتهما هبما  ا أيب  ييمث  بعثمت يف فمدائمه بامل،  

يب  رر  هنا ررة شممديدة، واسممتأذن أصممحابه يف سطالر أ  العال، فلام رآاا رسممول ا  

 ا أيب العال أن خييل سممبيج مين ، فتالاا،   ، واشممرتن رسممول ا  االعال ففعلو

كونا ببء   »ميد ب  يارثة ورعال  م  ا نصممار، فقال:  فهاعر ، وبعث رسممول ا  

صممحبااا   ،يأعج فترعا يتى رععا هبا، ورصممة اجر ا طويلة ،  «يتى متر بكام مين  فت

 مؤملة.

مرو، وكان اءيبا  مصممقعا ، فقال  مر: يا رسممول وكان يف ا سممارى سممهيج ب   

أنزن ثنيتي سممهيج ب   مرو يدلر لسممانه، فال يقوم اءيبا   ليك يف موط  أبدا ، بيد   ؛ا 

 رفض اها الءل . أن رسول ا  

فحبسممممه أبو سمممفيمان، وكمان ابنمه  مرو ب  أيب   ،واره سمممعمد ب  النعامن معتمرا  

  سفيان فتا سبيج سعد.سفيان يف ا  ى، فبعثوا به سىل أيب
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  أال  وكان جي  ،فدفر الفداء كغري  ، العبا   م  رسول ا    ؛وكان يف ا سارى

 شف أمر سسالمه.كت  ليال يُ  ؛اه منه مثج غري  أ ولك  النبي  ،لكونه مسلام   ؛يدفر

 :ربانية اإلسالم

النبي   ومل يمأمر  ا  بمهلمك، ولكنمه مل يم   ليهم بماملجمان    ،ا  ى  مل يقتمج 

وكان يف الفداء وتعليم الصبيان القراءة والكتابة   ،ليال يفهر ضعفه واوفه منهم  ؛كهلك

والعلم او بماب   ،ال يزالون يسمممرتدوهنما  ،موال اي أموال املهماعري فما   ،يكممة بمالغمة

الفتح ونجماح المد وة وارتقماء املجتمر، بينام القتمج ال يؤدي سال سىل مزيمد م  احلقمد،  

وبعمد يي دالوا يف   ، رفوا امها للنبي    ،وغمالم  اؤالء المهي   فما  نهم النبي  

 اإلسالم.

ومل يكونوا جبون القتال    ،وال الصمحابة سن معركة بدر مل تك  يف يسمبان النبي  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          ژ ولكنه فر   ليهم م  ربج  دوام، رال تعاىل:   ،صمال  أ

پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     

ليفرضمموا    ؛روا يف معركة يربيةممممماد هنم أن ينتصممأروا  ، [216البقرة:  ]  ژڤ  ڤ  

ن ذلمك م  سمممننمه  إفم  ،ويؤدبوا أوليمك المهي  صممممدوام    يريتهم المدينيمة  ،ايبتهم

 الكونية.

وما تتضم  م  الرتبية    ،، وفيها تفاصيج املعركةوبعد املعركة نزلت سورة ا نفال

 .اإلهنية
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 :ولة اإلسالمية السيا  بعد النرصوضر الد

يتجرؤوا بعمداما م   اماف كثري م  العرب يول املمدينمة م  روة المدولمة، فلم    -1

 اإلغارة  ا املسلمي.

 داج كثري م  أاج املدينة باإلسالم صدرا . -2

 امداد  دد املنافقي. -٣

 .يتى دب روا مؤامرة  الغتياله ،يقد  رريف يقدا  أسودا   ا النبي  -4

وسعالء  هنم  ، ورأوا فيها سبءاال  ملصماحلهم  ،يقد اليهود  ا الدولة اإلسمالمية  -5

 .يف املستقبج، فقاموا بتدبري مؤامرة إليقان الفتنة بي املسلمي 

 :حماولة اغتيال النبي 

بعمد ورعمة بمدر   ،علس  مري ب  وام  اجلمحي مر صمممفوان ب  أميمة يف احلجر

، وأصممحابه وام بمكة  بيسممري، وكان  مري م  شممياطي رريف، مم  كان يؤذي النبي  

فمهكر أصمممحماب القليم  ومصمممماهبم، فقمال    ،وكمان ابنمه وام  ب   مري يف أسممممارى بمدر

ي    ،يف العيف بعدام اري صمفوان: وا  سنْ  رال له  مري: صمدرت وا ، أما وا  لوال د 

ضمماء، و يال أاشممى  ليهم الضمميعة بعدي، لركبت سىل حممد يتى  يل  ليس له  ندي ر

يُنك، أنا  ،أرتله، فإن يل ربلهم  لة، ابني أسمممري يف أيدهيم فاغتنمها صمممفوان ورال:  يل د 

فقال  ،أرضميه  نك، و يالك مر  يايل، أواسميهم ما بقوا، ال يسمعني يشء ويعجز  نهم

  رال: أفعج.، له  مري: فاكتم  ني شأين وشأنك

، ثم انءلق يتى ردم به املدينة، فبينام او  ا مّ م أمر  مري بسمميفه فشممحه له وسممُ ث

رآ   مر ب  اخلءاب واو يف نفر م  املسممملمي يتحدثون ما   ،باب املسمممجد ينيخ رايلته
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، ثم شممممممممممرما عاء سال ل ،أكرمهم ا  به يوم بدر، فقال  مر: اها الكل   دو ا   مري

رد عاء متوشمممحا  سممميفه، رال:  ،اها  دو ا   مري  ؛فقال: يا نبي ا   داج  ا النبي  

فأربج  مري فلقيه بحاملة سمميفه، ورال لرعال م  ا نصممار: ادالوا  ا ،  «فأداله  يل»

وايهروا  ليه م  اها اخلبيث، فإنه غري مأمون، ثم داج  ،فاعلسموا  ند    رسمول ا   

دن يا  اُ أرسممله يا  مر،  »آاه بحاملة سمميفه يف  نقه رال:  و مر    ل ا به، فلام رآ  رسممو

رد أكرمنا ا  بتحية اري م  قيتك  »: فدنا ورال: أنعموا صممبايا ، فقال النبي    ،« مري

رمال: عيمت هنمها    .«؟مما عماء بمك يما  مري»ثم رمال:    ،«يما  مري، بمالسمممالم، قيمة أامج اجلنمة 

رال: ربحها ا     «؟ فام بال السميف يف  نقك »رال:   ،ا سمري الهي يف أيديكم فأيسمنوا فيه

رال: ما عيت   «؟اصممدرني ما الهي عيت له»م  سمميوف، واج أغنت  ن ا شممييا ؟ رال: 

رال: بج رعد  أنت وصممفوان ب  أمية يف احلجر، فهكرمتا أصممحاب القلي    ،سال لهلك

ت: لوال دي   يل و يمال  نمدي خلرعمت يتى أرتمج حمممدا ، فتحممج  م  رريف، ثم رلم

 وا  يائج بينك وبي ذلك. ،صفوان بدينك و يالك  ا أن تقتلني

رال  مري: أشممهد أنك رسممول ا ، رد كنا يا رسممول ا  نكهبك بام كنت تأتينا به 

وصفوان، فوا   ر  سال أنا ممم  ارب السامء، وما ينزل  ليك م  الويي، واها أمر مل جض

سين   لم ما أتاك به سال ا ، فاحلمد   الهي اداين لإلسمالم، وسمارني اها املسمار، ثم 

د شمممهمادة احلق، فقمال رسمممول ا    هوا أاماكم يف دينمه، وأررئو  القرآن،  »:  تشمممهم  فق 

 .«وأطلقوا له أسري 

 ،تنسيكم ورعة بدروا بورعة تأتيكم اآلن يف أيام شمممرفكان يقول: أب ؛وأما صفوان

وكمان يسمممأل الركبمان     مري، يتى أارب  راكم     سسمممالممه، فحلف صمممفوان أال  
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أرمام هبما يمد و سىل اإلسمممالم،    ،يكلممه أبمدا ، وال ينفعمه بنفر أبمدا ، ورعر  مري سىل مكمة

 فأسلم  ا يديه نا  كثري.

النمما  دائام  تنفر  املتتمماليممة مل تك   النبويممة  املعجزا   الممهي  رأوا فكثري ام    ،سن 

فمإنمه بمالرغم م     ،كمان لمه  نمايمة اماصممممة  ا  ومر ذلمك امدادوا كفرا ! ولك   مري ،معجزاتمه

 ادا  ا  وعهب رلبه لإليامن ملا رأى املعجزة.  ،يقد  وطلبه لقتج النبي 

ويعمد  كماذبما  رماتال     ،مل يك  يصممممدر النبي    هولكنم ،كمان يريمد اهنمدايمة  ا  ن  مريسو

 ،نمه كماذبأليقتلمه ال تقماد     ولمهلمك ملما أتى النبي   ،ؤاامه  ليهماواي فءرة ال ي  ، المه

 واو يف أ امره ال يامنر أن هيتدي سن  لم اهندى أي  يكون؛ ادا  ا  تعاىل. وا  أ لم. 

 :بدء ظهور أيقاد اليهود وبثهم الفت 

 فيم الكفر، شممديد الضممغ   ،وكان شمميتا )هيوديا ( رد كرب-مر شمما  ب  ريس 

م  ا و    ا نفر م  أصممحاب رسممول ا  مر   - ا املسمملمي، شممديد احلسممد هنم

ممما رأى م    فيممه، فغمماظممه  رممد مجعهم، يتحممدثون  لفتهم ومجمما تهم سواخلزره يف تلس 

وصممالح ذا  بينهم  ا اإلسممالم، بعد الهي كان بينهم م  العداوة يف اجلاالية، فقال: 

بني ريلمة هبمه  البالد، ال وا  مما لنما معهم سذا اعتمر ملؤام هبما م  ررار،    رمد اعتمر من

فأمر فتى شممابا  م  هيود كان معه، فقال: ا مد سليهم، فاعلس معهم، ثم اذكر يوم بعا  

وما كان م  ربله، وأنشدام بعض ما كانوا تقاولوا فيه م  ا شعار، ففعج، فتكلم القوم  

وا، يتى تواثم  رعالن م  احليي  ا الركم  فتقماوال، ثم  نمد ذلمك، وتنمام وا وتفماار

يعني االسممتعداد إليياء احلرب  -رال أيدمها لصممايبه: سن شمميتم رددنااا اآلن عه ة 

وغضممم  الفريقان مجيعا ، ورالوا: رد فعلنا مو دكم الفاارة    -ا الية التي كانت بينهم
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تنشمم  احلرب، فبلغ ذلك   وكاد   ،فترعوا سليها،  السممالح  ..السممالح  ،)منءقة احلرة(

يا  »، فتره سليهم فيم  معه م  أصممحابه املهاعري ، يتى عاءام فقال: رسممول ا  

ا ، أبد وى اجلاالية وأنا بي أظهركم، بعد أن اداكم ا     .. املسممملمي، ا   شمممممممممر مع

لإلسمممالم وأكرمكم به، ورءر به  نكم أمر اجلاالية، واسمممتنقهكم به م  الكفر، وألف  

فعرف القوم أهنما نز مة م  الشممميءمان، وكيمد  م   مدوام، فبكوا، و مانق   «؟ بي رلوبكم 

سمامعي  مر رسمول ا    رفوامممممالرعال م  ا و  واخلزره بعضمهم بعضما ، ثم انصم

 رد أطفأ ا   نهم كيد  دو ا  شا  ب  ريس. ،مءيعي 

نه جيري يف أوك ،كان العرب يعشممقون االرتتال الناشممئ    التعصمم  القبيلورد 

ولكنه كان أكثر  هيبا   ،ااتالفا ميف  ،  وبقي أثر  يتى يف الصمحابة بعد وفاته ،دمهم

يتى يف البوادي    ،م  ذي ربمج، واليوم مل تعمد امه  النز مة هنما يف النفو  تلمك املكمانمة

  الشنيعة، ولك  نشأ  املهابية القبيحة والءائفية  ،ملا طرأ  ا العامل م  التحضممممر  ؛نفرا  

 التي أيررت ا اضمر واليابس وال تزال.

 :ايانة بني رينقان للعهود والدولة

ة  م  العرب ردمت بجل  هنا، فبا ته يف سممور بني رينقان، أأن امر  ؛   أيب  ون

فعمد الصممائغ سىل   ،هنا  ا كشممف وعهها، فأبتدوواوعلسممت سىل صممائغ، فجعلوا ير

فلام رامت انكشممفت سمموأ ا، فضممحكوا    ،-واي غافلة-طرف ثوهبا فعقد  سىل ظهراا 

فشممد      ،-وكان هيوديا  -فقتله    هبا، فصممايت، فوث  رعج م  املسمملمي  ا الصممائغ

 شممممممراليهود  ا املسملم فقتلو ، فاسمترصمب أاج املسملم املسملمي  ا اليهود، فورر ال

 .بينهم وبي بني رينقان
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هيود، أسلموا ربج أن يصيبكم    شممممر يا مع»سور بني رينقان ورال:   فقدم النبي  

ال يغرنك م  نفسمك أنك رتلت نفرا  م  رريف، ؛  رالوا: يا حممد  ،«مثج ما أصماب رريشما  

  ،كانوا أغامرا  ال يعرفون القتال، سنك لو راتلتنا لعرفت أنا نح  النا ، وأنك مل تلق مثلنا 

ڦڦ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ژ : روله  فأنزل ا  تعاىل

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ   ڃ  ڃ      چچ  چ  چ  

 [.1٣ – 12]آل  مران: ژڇ

،  يج صمرب رسمول ا    ،فلام  اند اليهود ونقضموا العهد بإيهائهم املرأة املسملمة

فماسمممتتلف  ا املمدينمة أبما لبمابمة ب   بمد املنمهر، وأ ءى لواء املسممملمي نزة ب   بمد  

بني رينقان، وملا رأو  قصمممنوا يف يصممموهنم، فحاوام  املءل ، وسمممار بجنود ا  سىل 

، ودام احلصمار  (اممممم2)  أشمد احلصمار، وكان ذلك يوم السمبت للنصمف م  شموال سمنة

الهي سذا أراد  -سىل االل ذي القعدة، ورهف ا  يف رلوهبم الر      ،ة ليلةشممممممممرسس  

 رسمممول ا  فنزلوا  ا يكم   -يف رلوهبم  هامهالن روم وازيمتهم أنزلمه  ليهم ورمهفم

 يف رراهبم وأمواهنم ونسائهم وذريتهم، فأمر هبم فكتفوا.

أن يصممدر  رام  بد ا  ب  أيب ب  سمملول بدور  النفاري، فألح  ا رسممول ا  

فمأبءمأ   ،-وكمان بنو رينقمان يلفماء اخلزره-  نهم  فوا ، فقمال: يما حمممد، أيسممم  يف موايلّ 

مقالته، فأ ر   نه، فأداج يد  يف عي  ، فكرر اب  أيب ب  سمملول  ليه رسممول ا  

يتى رأوا لوعهه ظلال ، ثم رال:   وغضم ،  «أرسملني »: در ه، فقال له رسمول ا  

يتى   ،ى  ا سوار ، ورال: ال وا  ال أرسملكمممممولك  املنافق مضم  ،«وجك، أرسملني »

موايلّ  منعوين م  ا نر  قسممم  يف  رممد  دارن  أربعامئممة يمما  وثالثامئممة  وا سمممود،  ، 

 وقصدام يف غداة وايدة؟ سين وا  امرؤ أاشى الدوائر.
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ى  ا سظهار سسمالمه سال  مممممالهي مل يك  مضم-اها املنافق    و امج رسمول ا   

 امله باملرا اة، فوابهم له، وأمرام أن خيرعوا م  املدينة    -نحو شمممهر وايد فحسممم 

 لبثوا فيها يتى الك أكثرام.وال جياورو  هبا، فترعوا سىل أذر ا  الشام، فقج  أن 

وثالثة  ،ودر ي  ،يممممممنهم أمواهنم، فأاه منها ثال  رسمم وربض رسممول ا  

 ( 1) .الغنائم حممد ب  مسلمة  روثالثة رماح، وسس غنائمهم، وكان الهي توىل مج  ،أسياف

حمكممة أم  المدولمة، ومما   :، بمج يكم  ليهم بام يسممممى اليوممل يفلمهم النبي  

وطردام سىل أذر ا  الشام    ،ورة أمنيةرممممممضل  سال  أاه منهم م  السالح والعتاد احلريب

ومر ذلك   ،مهاعرونام وسنام   ،فهم ليسممموا م  أاج املدينة  ،اي بالدام ا صمممليةالتي  

 فلزم حماكمتهم. ، ولكنهم اانوا العهود ،أاهوا يقور املواطنة

 :لنبي حماولة هيودية الغتيال ا

ف م  أشمد اليهود ينقا   ا اإلسمالم واملسملمي، وسيهاء شممممممركان كع  ب  ا 

وأمه   ،-م  بني نبهان-كان م  ربيلة طيء و، وتفاارا  بالد وة سىل يربه، لرسول ا   

م  بني النضممري، وكان غنيا  مرتفا  معروفا  بجامله يف العرب، شمما را  م  شممعرائها، وكان 

يف الفيا  ديار بني النضممري، وملا بلغه أول ارب      ،ر عنوب املدينةشمممممممريصممنه يف 

اف العرب،  شممممرانتصار املسلمي، ورتج صناديد رريف يف بدر رال: أيق اها؟ اؤالء أ

لبء  ا ر  اري م  ظهراا،   ،سن كان حممد أصممماب اؤالء القوم وملوك النا ، وا 

واملسمملمي، ويمدح  دوام،  انبعث  دو ا  هيجو رسممول ا    ،وملا تأكد لديه اخلرب

فنزل  ا املءل  ب  أيب   ،وجرضممهم  ليهم، ومل ير  هبها القدر يتى رك  سىل رريف

 
 .(2/47)  :( اب  اشام1)
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أصمممحماب القليم  م  رتا يبكي فيهما  ا  ،ودا ة السمممهمي، وععمج ينشمممد ا شمممعمار

، ويد وام سىل يربه، كي، يثري بهلك يفائفهم، ويهكي يقدام  ا النبي  شممممممممرامل

كون: أديننا أي  سليك أم دي  حممد  شممممممممممرسمممأله أبو سمممفيان وامل ،و ندما كان بمكة

وأصممحابه؟ وأي الفريقي أادى سممبيال ؟ فقال: أنتم أادى منهم سممبيال  وأفضممج، ويف 

تمعمم ا   أنمزل  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ژ اىل:  ذلممك 

ثم  ،[51]النسمماء:  ژی  جئ   حئ  مئ       ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   

  ،يف أشعار  بنساء الصحابة  )يتغزل( رعر كع  سىل املدينة  ا تلك احلال، وأاه يشب 

 ويؤذهيم بسالطة لسانه أشد اإليهاء.

يينيه    ،وتءاول  ا املسلمي   ،ورتج النبي    ،فلام ير   ا احلرب  ا املدينة

فانتدب له حممد  ،  «فإنه آذى ا  ورسوله   ؟ ف شمممر م  لكع  ب  ا »: رال رسول ا  

واسمه سلكان ب  سالمة، واو أاو كع  م   -، وأبو نائلة شممرب  مسلمة، و باد ب  با

حمممد ب   ؛ةماملفر، واحلمار  ب  أو ، وأبو  بس ب  يرب، وكمان رمائمد امه  -الرضمممما مة

م   » ملا رال:   أن رسممول ا    ؛فشممممممممرمسمملمة، وتفيد الروايا  يف رتج كع  ب  ا 

، فقام حممد ب  مسمملمة فقال: أنا يا «ف؟ فإنه رد آذى ا  ورسممولهشممممممممر لكع  ب  ا  

فأتا   ،«رج»رال:   ،هن يل أن أرول شمييا  ائرال: ف  ،«نعم»رسمول ا ، أق  أن أرتله؟ رال: 

رال كع : وا   .فقال: سن اها الرعج رد سممألنا صممدرة، وسنه رد  نانا مسمملمةحممد ب   

: فمإنما رمد تبعنما ، فال نحم  أن نمد مه يتى ننفر سىل أي يشء  لتملنمه. رمال حمممد ب  مسممملممة

ورد أردنا أن تسمملفنا وسممقا  أو وسممقي. رال كع : نعم أرانوين. رال اب    ،يصممري شممأنه

ريد؟ رال: أرانوين نسمماءكم. رال: كيف نرانك نسمماءنا وأنت أمجج مسمملمة: أي يشء ت

ا   سمم  أيدام فيقال: رُ العرب؟ رال: فرتانوين أبناءكم. رال: كيف نرانك أبناءنا، فيُ 
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اها  ار  لينا، ولك  نرانك النمة )يعني السمممالح(، فوا د  أن   ؟بوسمممق أو وسمممقي 

فقد عاء كعبا  فتناشممد معه أطرافه   وصممنر أبو نائلة مثج ما صممنر حممد ب  مسمملمة،  ،يأتيه

ف، سين رد عيت حلاعة أريد ذكراا لك  شممرا  يا ب ا شعار سويعة، ثم رال له: وجك 

فماكتم  ني. رمال كعم : أفعمج. رمال أبو نمائلمة: كمان رمدوم امها الرعمج  لينما بالء،  مادتنما  

العرب، ورمتنما    رو  وايمدة، ورءعمت  نما السمممبمج يتى ضممممان العيمال، وعهمد  

 نفس، وأصبحنا رد عهدنا وعهد  يالنا، ودار احلوار  ا نحو ما دار مر اب  مسلمة،  ا

ورال أبو نائلة أثناء يديثه: سن معي أصمممحابا  يل  ا مثج رأيي، ورد أرد  أن آتيك هبم 

 فتبيعهم وقس  يف ذلك.

ورمد نجح اب  مسممملممة وأبو نمائلمة يف امها احلوار سىل مما رصمممدا، فمإن كعبما  ل  ينكر 

 عهام السالح وا صحاب بعد اها احلوار.م

اعتمعت   -(امممم٣)  م  شهر ربير ا ول سنة  شممممرليلة الرابر  -ويف ليلة مقمرة 

انءلقوا  ا  »، فشميعهم سىل بقير الغررد، ثم وعههم رائال :  اه  املفرمة سىل رسمول ا   

ثم رعر سىل بيته، وطفق يصميل  ويناعي ربه، وانتهت املفرمة سىل  ،«اسمم ا ، اللهم أ نهم 

- ف، فهتف به أبو نائلة، فقام لينزل سليهم، فقالت له امرأته  شممممممممريصمم  كع  ب  ا 

  ؟أسمممر صمموتا  كأنه يقءر منه الدم   ، سينأي  تره اه  السمما ة -وكان يديث العهد هبا

بو نمائلمة، سن الكريم لو د ي سىل رمال كعم : سنام او أاي حمممد ب  مسممملممة، ورضممميعي أ

ورد كان أبو نائلة رال  صمحابه:  ،طعنة أعاب، ثم اره سليهم واو متءي  ينفخ رأسمه

سذا ما عاء فإين آاه بشمممعر  فأشممممه، فإذا رأيتموين اسمممتمكنت منه م  رأسمممه فدونكم 

 يما ب فمارضبو ، فلام نزل كعم  سليهم قمد  معهم سمممما مة، ثم رمال أبو نمائلمة: امج لمك  

ف أن نتامشمى سىل شمع  العجوم فنتحد  بقية ليلتنا؟ رال: سن شميتم، فترعوا  شممممممر ا
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يتامشمممون، فقمال أبو نائلمة واو يف الءريق: ما رأيت كالليلمة طيبما  أ ءر ر ، وماى كعم  

بام سممر، فقال:  ندي أ ءر نسماء العرب، رال أبو نائلة: أتأذن يل أن أشمم رأسمك؟ رال: 

ثم مشممى سمما ة ثم رال: أ ود؟ رال   ،مه وأشممم  أصممحابهنعم، فأداج يد  يف رأسممه فشمم

، ثم مشى سا ة ثم رال: أ ود؟ رال: نعم، فأداج   ،كع : نعم، فعاد ملثلها، يتى اطمأن 

رال: دونكم  دو ا ، فااتلفت  ليه أسميافهم، لكنها مل    ،يد  يف رأسمه، فلام اسمتمك  منه

نته، ثم قامج  ليه يتى بلغ  انته، تغ  شمييا ، فأاه حممد ب  مسملمة معوال  فوضمعه يف ث

فورر رتيال ، وكان رد صاح صيحة شديدة أفز ت م  يوله، فلم يبق يص  سال أورد   

  ليه النريان.

  ، ورد أصممي  احلار  ب  أو  بهباب بعض سمميوف أصممحابه ،ورععت املفرمة

ليس معهم احلممار   أن  العريض، رأ   املفرمة يرة  الممدم، فلام بلغممت   ،فجرح ونزف 

وا،   فورفمت سمممما مة يتى أتماام يتبر آثمارام، فمايتملو ، يتى سذا بلغوا بقير الغررمد كرب 

سليممه رممال:   وسممممر رسمممول ا    انتهوا  ، فلام  تكبريام، فعرف أهنم رممد رتلو ، فكرب 

، رمالوا: ووعهمك يما رسمممول ا ، ورموا برأ  الءماغيمة بي أيمديمه،  «أفلحمت الوعو  »

  عرح احلار  فربأ، ومل يؤذ بعد .فحمد ا   ا رتله، وتفج  ا

 :درء الفتنة بقتج رئيسها

ولو تأملوا   ،فشممرري  ا اغتيال كع  ب  ا شممرم  ا رت  م  املستا رت  

ويف  ،سممميمو  فيهما كثري م  الءرفي   ،كبرية  ا  لوعمدوا أن يف رتلمه منر فتنمة  فيممة ويربم

سن مل يقمدروا  ا   ،الكبرية بقتمج م  يثريامادفر الفت   تمالمدنيما  يف  كمج القواني ا منيمة  

وال يعرتضممموا  ا غري  م  امللوك واحلكمام  ،  ا تقمالمه، فلامذا يعرتضممموا  ا النبي  

 وغريام؟!  
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 :قركا   سكرية معادية

يغزو بعض ربمائمج   اره رسمممول ا     ،بعمد معركمة بمدرواالل امه  الفرتة  

كبني سمممليم وبني ثعلبمة وبني   ؛نمةإلغمارة  ا املمديالتحشممميمد لالتي يماولمت    ،العرب

وسنام كمان يءلق عيشممممه ييمث يريمد   ،لينشممممأ يربما  ويفتتحهما  فلم يك  النبي حممارب،  

 ،وغالبا  ال جصمج رتال يف مثج اه  املعارك ،فيباغته ويفشمج اءة  دو    ،العدو التحشميد

 العسكرية.  واو م  يكمة النبي 

  . ا أنعام أاج املدينة يينام داج ريف املدينة للسءو  ،سفيان اطارد أبكام أنه 

 :يدمعركة أ

ارتصماديا ، مما أرلق  رريف صمار حل ا كج طرر الشمام  ربضمته   أيكم رسمول ا  

وكمانمت رمد ررر  بعمد غزوة بمدر الثمأر م     ،وععلهما تفكر بحمجٍّ هنمه  املشمممكلمة  ،رريشمممما  

 واستعد  لهلك بأمور: ،املسلمي، لكنها مل قدد ورتا  لهلك

 منعت البكاء  ا رتا بدر سىل يي الثأر. -1

 ؛رمافلمة أيب سمممفيمان النماعيمة يف بمدرمما تبقى م  أموال املهماعري  م  يبسمممت    -2

ڃ  ڃ  ڃ          چ     چ  چ  چ  ژ   :وأنزل ا  تعاىل؛  لتمويج املعركة الكبرية

ڑ         ڈ  ژ          ژ   ڈڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڇڇ  ڇ

 .[٣6]ا نفال:  ژڑ  ک  

 فتحت باب التءون حلرب املسلمي م  ا يابيف وأاج  امة وكنانة. -٣
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وأطلقه  ،ُأ  يوم بدركان و ،أغروا أبو  زة الشما ر بإثارة العرب  ا احلرب  -4

، وكل فوا  أيضمما  فعاد فغدر بالعهد  ،مقابج أن يكف لسممانه    املسمملمي  رسممول ا   

 مسافر ب   بد مناف اجلمحي لنفس املهمة.

 :تشديد احلصار

واو المهي انتتبتمه رريف يف امها العمام لقيمادة -رمال صمممفوان ب  أميمة لقريف  

روا  لينما متجرنما، فام نمدري كيف نصمممنر  -جتمار ما سىل الشممممام : سن حمممدا  وصمممحبمه  و 

تهم معه، بأصممحابه، وام ال يربيون السممايج؟ وأاج السممايج رد واد هم وداج   ام 

فام نمدري أي  نسممملمك؟ وسن أرمنما يف دارنما امه  أكلنما رؤو  أموالنما، فلم يك  هنما م   

 بقاء، وسنام يياتنا بمكة  ا التجارة سىل الشام يف الصيف، وسىل احلبشة يف الشتاء.

ودار  املنارشمممة يول اها املوضمممون، فقال ا سمممود ب   بد املءل  لصمممفوان:  

ترتر نجدا    ،واي طريق طويلة عدا  -واه طريق العرار   ،يجتنك  الءريق  ا السما

ري املدينة  ا بعد كبري منها، وكانت رريف جتهج اه  الءريق  شممممممرسىل الشمام، ومتر يف 

م   -فأشممار ا سممود ب   بد املءل   ا صممفوان أن يتته فرا  ب  ييان  -كج اجلهج

 ة. دليال  له، يكون رائد  يف اه  الريل -بني بكر ب  وائج

ة يقوداما صمممفوان ب  أميمة، آامهوفيهما أموال املهماعري   وارعمت  ري رريف  

وذلمك أن  ،الءريق اجلمديمدة، سال أن أنبماء امه  القمافلمة واءمة سمممرياما صمممار  سىل املمدينمة

  -وذلك ربج قريم اخلمر -ب  شممراعتمر يف تلس  -وكان رد أسلم-  سلي  ب  النعامن

 ،فلام أاه  اخلمر م  نعيم  -ومل يك  أسممملم سذ ذاك-مر نعيم ب  مسمممعود ا شمممجعي  
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يروي له  قد  بالتفصمميج    رضممية العري واءة سممرياا، فأ ن سمملي  سىل النبي  

 اخلرب.

يف ريمادة ميمد ب  يمارثمة   ،لورتمه نلمة روامهما ممائمة راكم   وعهز رسمممول ا   

: يقال له ،واي تنزل  ا ماء يف أر  نجد،  ميد يتى داام القافلة بغتة  الكلبي، وأ ن

ْردة) فاسمتوىل  ليها كلها، ومل يك  م  صمفوان وم  معه م  ير  القافلة سال الفرار    (ر 

 بدون أي مقاومة.

وأ  املسممملمون دليمج القمافلمة فرا  ب  ييمان، ونلوا غنيممة كبرية م  ا واين  

م رسمول ا  والفضمة كانت قملها القا اه  الغنيمة   فلة، ُردر  ريمتها بامئة ألف، رسم 

لهي القربى    ؛ليوم ه  ا ا صمممناف اخلمسمممة بعد أاه اخلمس  ،ريةممممممم ا أفراد السممم

بعدما  ر  ،   وأسمملم فرا  ب  ييان  ا يديه   ،واليتامى واملسمماكي واب  السممبيج

 .ورأى سيسان املسلمي له ، ليه اإلسالم

 :وررار رريف باملعركةاخليار احلريب 

ومتابعة روافلها يف  ،احلصمار  ليها اشمتعلت رريف غضمبا  إليكام رسمول ا   

ر اجلزيرة  شممممممركانت  ية ب  يارثة التي باغتها املسملمون بو ،ر اجلزيرة وغرهباشممممممر

 شعلة النءالر املعركة.

 :جتهيز اجليف

ي ئتاومم  ، ا ثالثة آالف بعري  ،اعتمر لقريف بعمد ررار احلرب ثالثة آالف مقماتج

ب    فكمان أبو سمممفيمان القمائمد العمام، وامالمد  ؛وتوم مت القيمادة،  وسمممبعامئمة درن  ،فمار 

 رائد الفرسان، وياملو اللواء بنو  بد الدار. الوليد
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رسمالة اسمتتبارية مسمتعجلة بتفاصميج عيو   وكان العبا  رد كت  سىل النبي  

فممأمر  النبي   النبي أيب ب  كعمم ،  ز   الكفر، فقرأ الرسممممالممة  ا  بممالكتامن، وبممدأ جيه 

 للمعركة الكربى.

 ،وُأسممميد ب  يضمممري  ،سمممعد ب   بادة واسمممتنفر  املدينة، فكلف رسمممول ا   

ريما  تمدور يف الءرر  وسمممعمد ب  معماذ مر مفرمة حلاميمة أبواب املمدينمة املنورة، وكلف دو

 التي يمك  أن تسلكها رريف.

 :كي سىل املدينةشمروصول عيف امل

يتى وصمج  ،معتمدا   ا روة عيشمه ،سملك أبو سمفيان الءريق املعتاد دون تسمرت

 سىل بء  ُأيد، و سكر اناك.

أم  -  ةمنمآأراد  انمد موعمة أيب سمممفيمان نبف ررب    ،يف منءقمة ا بواءويف الءريق  

العمام للجيف أب،  يقمدا    -النبي    ن ذلمك خيمّج بحرممة    ؛سمممفيمان  وفرفض القمائمد 

 ا موا .

 :ررار املسلمي باحلرب

رؤيا، فعقد اعتام ا  لكبار الصممحابة ورال  صممحابه:  ربيج املعركة رأى النبي  

، ورأيمت أين  » سين رمد رأيمت وا  اريا ، رأيمت بقرا  يمهبح، ورأيمت يف ذبماب سممميفي ثلام 

صممينة، فتأولتها البقر بنفر م  أصممحايب يقتلون، وتأولت الثلمة   أدالت يدي يف درن ي

 .«برعج م  أاج بيتي يقتج، وتأولت الدرن باملدينة

 هنا   ؛بعد أن  ر   ليهم أال خيرعوا م  املدينة  ،ثم طل  م  أصمحابه املشمورة

 والنساء م  فور البيو .كون املدينة راتلهم رتال الشوارن، شمريصينة، فإن داج امل
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واو رأ    ،ب  أيب سممملول  وافقمه  ا امها الرأي رأ  املنمافقي  بمد ا  ب  أيبّ 

الهي  مل خيرعوا سىل معركة    ؛بينام رام  امة الصممحابة  ،وغايته اهنروب م  القتال  ،اخلزره

لشمممهمادة، ويف مقمدمتهم نزة ب   بمد  ل  ا  طلبمشمممورما  للقتمال و  ،فمأشمممماروا بماخلروه  ،بمدر

 ءل .امل

سنا نتشمى يا رسمول ا  أن يف   دونا  ؛  (1)ورال رعال م  أاج السم   وأاج النية

أنما كرانما اخلروه سليهم عبنما     لقمائهم، فيكون امها عرأة منهم  لينما، ورمد كنمت يوم 

رك ا   ليهم، ونح  اليوم ب كثري، ورد كنا نتمنى اها اليوم    شممممممممممربدر يف ثالثامئة ففف 

 وند و به، فقد ساره ا  سلينا يف سايتنا.

نح  بي سيدى احلسمنيي، سما أن يففرنا ا   ؛يا رسمول ا  ورال مالك ب  سمنان:

وا  يا رسممول ا  ما أبايل أهيام  ،  فهها الهي نريد، وا ارى يرمرنا ا  هبا الشممهادة ،هبم

 لفيه اري. سن كال    ،كان

ال أطعم اليوم طعمامما     ،رمال نزة ب   بمد املءلم : والمهي أنزل  ليمك الكتمابو

 اارعا  م  املدينة!يتى أعالدام بسيفي 

ورمال النعامن ب  ممالمك: يما رسمممول ا  مل  قرمنما اجلنمة؟ فوا  المهي ال سلمه سال او  

رمال: سين امرؤ أيم  ا  ورسمممولمه، وال أفر يوم   «؟بم»:   دالن هما! فقمال رسمممول ا  

 الزيف.

 
  .أاج النية احلسنة والضامئر اخلالصة(  1)
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رنا  مممممممورال سيا  ب  أو : ال أي  أن ترعر رريف سىل رومها فيقولون: يصممم

عفنا، حممدا  يف  صمميايص يثرب وآطامها، فتكون اه  عرأة لقريف  لينا، ورد وطيوا سمم 

 فإذا مل نهب     غرسنا مل يزرن.

ورد كنت  ليها يريصا ،  ،فقال: لقد أاءأتني ورعة بدر  و سعد ب  ايثمةأبورام 

لقد بلغ م  يريص أن سمممامهت ابني يف اخلروه، فتره سمممهمه فرمر الشمممهادة، ورد 

رح  مممممكنت يريصما   ا الشمهادة، ورد رأيت ابني البارية يف النوم يف أيسم  صمورة، يسم

يف ثامر اجلنمة وأهنماراما واو يقول: احل ْق بنما ترافقنما يف اجلنمة، فقمد وعمد  مما و مدين ريب 

أصمبحت مشمتارا  سىل مرافقته يف اجلنة! ورد كرب  سمني ورر   -يا رسمول ا - ورديقا،  

  فمي، وأيببت لقاء ريب، فادن ا  أن يرمرني الشهادة، ومرافقة سعد يف اجلنة.

 برأي ا كثرية. فعمج رسول ا  

 :اروه اجليف اإلسالمي للمعركة

بماجلمد  واالعتهماد، بمالنما  يوم اجلمعمة، فو فهم وأمرام    صممما رسمممول ا   

 وأارب أن هنم النرص بام صربوا، وأمرام بالتهيؤ لعدوام، ففرح النا  بهلك.

ر، ورد يشدوا ويرض أاج العوايل، ثم داج بيته، فتدعج مثم صا بالنا  العص

 ىل النا .سوتقلد السيف، ثم اره  ،بساليه، ولبس در ا  فور درن

عد ب  معاذ وأسممميد ب  يضمممري:  وكان النا  ينتفرون اروعه، ورد رال هنم سممم

 ا اخلروه، فردوا ا مر سليه، فندموا مجيعا   ا ما صممنعوا،   اسممتكراتم رسممول ا  

ما كان لنا أن نتالفك، فاصمنر ما شميت، سن أيببت أن  ؛فلام اره رالوا له: يا رسمول ا 
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أن    ه(در م)مما ينبغي لنبي سذا لبس  متمه  »:  فقمال رسمممول ا     ،متكمث بماملمدينمة فمافعمج

 عيشه سىل ثال  كتائ : ورسم النبي ، «يضعها، يتى جكم ا  بينه وبي  دو 

 صع  ب   مري العبدري.ملكتيبة املهاعري ، وأ ءى لواءاا  -1

 سيد ب  يضري. كتيبة ا و  م  ا نصار، وأ ءى لواءاا  -2

 لحباب ب  املنهر.لواءاا كتيبة اخلزره م  ا نصار، وأ ءى ل -٣

مل  :وسسمممون فارسممما ، وريج  ،لفا  م  ألف مقاتج، فيهم مائة دارنؤوكان اجليف م

يك  م  الفرسمممان أيد، واسمممتعمج  ا املدينة اب  أم مكتوم  ا الصمممالة بم  بقي يف 

 املمدينمة، وأذن بمالرييمج، فتحرك اجليف نحو الشمممامل، واره السمممعمدان أممام النبي 

 .يعدوان درا ي 

منفردة    سواد اجليف، فسأل   ،رأى كتيبة يسنة التسليح  ،وملا عاوم ثنية الودان

كي، شممممر نها، فأارب أهنم اليهود م  يلفاء اخلزره، يرغبون املسامهة يف القتال ضد امل

اوفما  م  غمدرام المهي    ؛مفمأبى أن يسمممتعي هب  ،فقمالوا: ال «؟امج أسممملموا »فسممممأل:  

 ليلة املعركة مقابج العدو. ثم با  رسول ا  ، اشتهروا به

 :ظهور النفار

ن بالشمون صما  الفجر، وكان بمقربة ايتى سذا كسمار  ،وربج طلون الفجر بقليج

فقمد كمان يراام ويرونمه، وانماك مترد  بمد ا  ب  أيب سممملول املنمافق،    ،عمدا  م  العمدو

رائال : ما ندري  الم نقتج أنفسمنا؟  -ثالثامئة مقاتجب  أي- فانسمح  بنحو ثلث العسمكر

 .الشبانترك رأيه وأطان  ومتفاارا  بااليتجاه بأن الرسول 
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املنمافقي بواعبهم تمهكري اؤالء   -والمد عمابر ب   بمد ا -يماول  بمد ا  ب  يرام  

يف امها الفرف المدريق، فتبعهم واو يوبتهم وجضمممهم  ا الرعون، ويقول: تعمالوا 

فرعر  نهم  بمد  ،  رماتلوا يف سمممبيمج ا  أو ادفعوا، رمالوا: لو نعلم أنكم تقماتلون مل نرعر

 ا  ب  يرام رائال : أبعدكم ا ، أ داء ا ، فسيغني ا   نكم نبي ه.

ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ نافقي يقول ا  تعاىل:  ويف اؤالء امل

ٿ   ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  

 .[167]آل  مران:  ژڃ  ڃ  ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

لك  ا   تنسمحبا،أن   -سملمة م  ا نصمار ووبن  ،ومها بنو يارثة-  ومه ت طائفتان

 .الصادري  بعد انسحاب رأ  املنافقي، مل يبق يف اجليف اإلسالمي سال املؤمني و  ،ثبتهام

ومر  اجليف يف اها الءريق بحائ     ،سمار اجليف بءريق مرا ي بإرشماد أبو ايثمة

رمام جثو الرتاب يف  ،فلام أيس بماجليف  ،رمممممممكمان منمافقما  رضير البصمممو  ،مربر ب  ريفي

وعو  املسممملمي، ويقول: ال أيمج لمك أن تمدامج يمائءي سن كنمت رسمممول ا ، فمابتمدر   

  .«أ مى البرص ..فهها أ مى القل  ،ال تقتلو »: القوم ليقتلو ، فقال 

الممدول رموانمي  كممج    ،ومم  يميممث  المبمالد دامول  تممدافمر  م   المتمي  لملمجميمو   جمق 

  هنا مسألة أم  رومي. ؛م  ثمرا اواالنتفان  ،واالستقرار هبا ،ا ماك 

، يتى نزل الشممع  م  عبج أيد يف  دوة الوادي، فعسممكر ونفه رسممول ا   

بجيشممه مسممتقبال  املدينة، وعا ال  ظهر  سىل اضمماب عبج أيد، و ا اها صممار عيف 

 العدو فاصال  بي املسلمي وبي املدينة.
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 :اءة املعركة

يلة م  الرماة املااري ، روامها سسمون مقاتال ، وأ ءى  صمف  انتت  رسمول ا   

ريماد ا لعبمد ا  ب  عبري ب  النعامن ا نصممماري ا و  البمدري، وأمرام بالتمركز  ا 

عنوب   -عبج الرماةممممم: و رف فيام بعد ب-عبج يقر  ا الضمفة اجلنوبية م  وادي رناة  

 د يوايل مائة وسسي مرتا  م  مقر اجليف اإلسالمي.ر معسكر املسلمي،  ا بعشمر

  ،او ما أبدا  رسمممول ا  يف كلامته التي ألقااا سىل اؤالء الرماة   ؛واهندف م  ذلك

ال يأتون م  الفنا، سن كانت لنا أو  لينا   ،«انضمممح اخليج  نا بالنبج »فقد رال لقائدام: 

انوا ظهورنما، فمإن رأيتمونما ُنقتمج  »ثم رمال للرمماة:  ،  ال نؤتي م  ربلمك  ،فمأثبمت مكمانمك

 يعني يف الغنيمة. «كوناشمرفال تنرصونا، وسن رأيتمونا رد غنمنا فال ت

ول  سمد  رسم  ،وبتعيي اه  الفصميلة يف اجلبج مر اه  ا وامر العسمكرية الشمديدة

كي أن يتسممللوا م  ورائها سىل شممممممممرالثلمة الوييدة التي كان يمك  لفرسممان امل ا  

 صفوف املسلمي، ويقوموا بحركا  االلتفاف و ملية التءويق.

 :الرتبية العسكرية والروح املعنوية

ل رسمول ا   د سميفا  باترا  ،بي الصمفوف حمرضما  أصمحابه   جتو  ونادى  ،يتى عر 

منهم  يل ب  أيب  -فقام سليه رعال ليأاهو     «؟م  يأاه اها السممميف بحقه»أصمممحابه: 

يتى رام سليه أبو دعانة سامك ب  ارشة،    -طال ، والزبري ب  العوام، و مر ب  اخلءاب

رال: أنا ،  «رب به وعو  العدو يتى ينحني ممم أن تض»فقال: وما يقه يا رسول ا ؟ رال: 

  ، فأ ءا  سيا .أاه  بحقه يا رسول ا
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سذا   ،وكان أبو دعانة رعال  شمممجا ا  خيتال  ند احلرب، وكانت له  صمممابة نراء

 صم  رأسمه بتلك   ،فلام أاه السميف  ،ا تصم  هبا  لم النا  أنه سميقاتج يتى املو 

سهنا ملشمية يبغضمها ا   »: العصمابة، وععج يتبترت بي الصمفي، ويينيه رال رسمول ا   

 .«املوط  سال يف مثج اها

فقال لبني  بد   ،كي أبو سفيان عيشهشمممربالءرف املقابج ير   القائد العام للم

الدار نلمة اللواء: يا بني  بمد الدار، رد وليتم لواءنا يوم بدر فأصممماب ما رد رأيتم، وسنام 

يؤتى النما  م  ربمج رايما م، سذا مالمت مالوا، فمإمما أن تكفونما لواءنما، وسمما أن تلوا بيننما  

 وبينه فنكفيكمو .

ونجح أبو سمممفيان يف ادفه، فقد غضممم  بنو  بد الدار لقول أيب سمممفيان أشمممد  

الغضم ، ومهوا به وتوا دو ، ورالوا له: نح  نسملم سليك لواءنا؟ سمتعلم غدا  سذا التقينا  

 ورد ثبتوا  ند ايتدام املعركة يتى أبيدوا    بكرة أبيهم.، كيف نصنر

تقودا  اند بنت  ،إلهناب املعركة  ؛عهم النسماءموكون رد أصمبحوا  شمممممروكان امل

رب  بالدفوف، يسمتنهضم  ممممم تبة موعة أيب سمفيان، فك  يتجول  يف الصمفوف، ويضم

الرعمال، وجرضممم   ا القتمال، ويثرن يفمائظ ا بءمال، وجرك  مشممما ر أامج الءعمان 

 راب والنضال، فتارة خياطب  أاج اللواء فيقل :موالض

المممدار  بمممنمممي  مممبمممد   وهيممما  

 

ا دبممممممار   نمممممماة   وهيمممممما  

 رضبا  بكج بتار                                             

 وتارة يأمن رومه   ا القتال وينشدن:

نممممعممممانممممق  تممممقممممبمممملمممموا   سن 

 

الممممممنممممممامرر    ونممممممفممممممر  
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نمممممفمممممارر تمممممدبمممممروا   أو 

 

وامممممممق   غممممممري   فممممممرار 

 :حماولة تفررة املسلمي 

ا نصار ورال: الو بيننا وبي وياول أبو سفيان جتزئة اجليف اإلسالمي، فنادى  

 اب   منا فننرصف  نكم، فال ياعة بنا سىل رتالكم.

فقمد رد  ليمه   ؟ولك  أي  امه  املحماولمة أممام اإليامن المهي ال تقوم لمه اجلبمال

 ا نصار ردا   نيفا ، وأسمعو  ما يكر .

واسممممه  بد  مرو ب   ،واو  ميج لقريف  ،وياول ثانية  رب أبو  امر الفاسمممق

الفاسممق، وكان رأ  ا و  يف  :الراا ، فسممام  رسممول ا    :صمميفي، وكان يسمممى

بالعداوة، فتره م  املدينة،   ر به، وعاار رسول ا  شممرفلام عاء اإلسالم    ،اجلاالية

وجضمهم  ا رتاله، وو دام بأن رومه سذا   ،وذا  سىل رريف يؤلبهم  ا رسمول ا  

فكان أول م  اره سىل املسمملمي يف ا يابيف و بدان أاج  ،  ، ومالوا معهرأو  أطا و

فقالوا: ال أنعم   ،أنا أبو  امر ؛ا و  شمرمكة، فنادى رومه وتعرف  ليهم، ورال: يا مع

وملا بدأ القتال راتلهم رتاال     ،شممممممرفقال: لقد أصماب رومي بعدي   ،ا  بك  ينا  يا فاسمق

 وراضتهم باحلجارة. ،شديدا  

 :انءالر املعركة

 ،كي  بد الرن  ب  أيب بكرشممممممممممرفتره م  بي صمممفوف امل ،تقارب اجلمعان

فال ج  النبي أن يقتج   ،«مت عنا بنفسمممك يا أبا بكر»:  فتره له أبو بكر، فقال له النبي  

 حلرمة ا بوة والبنوة. ؛ولو كانا  دوي  ،االب  أبا  والعكس
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  -وكان أشمممجر الفرسمممان  ،يامج اللواء-  العبدريثم اره طلحة ب  أيب طلحة 

وارتحم  ليمه مجلمه وألقما   ا ا ر    ،يمد و للمبمارمة، فتقمدم سليمه الزبري  راكبما  مجال  

 كون لقتج يامج لوائهم.شمروني امل  ،فكرب  املسلمون،  رتلهو

وتعار  بنو  بد الدار  ا نج اللواء وام ساوة، فحمله أبو   ،ثم التحم اجليشمان

ته وبانت رئته، ثم نج اللواء  مممممفضم  ،ةشميب ربه نزة رضبة  ا  اتقه شمقه نصمفي سىل   

فرما   اصم   ،فرما  سعد بسهم أصاب يلقه فقتله، ثم نله مسافح ب  طلحة  ،أبو سعد

ب  ثمابمت بسمممهم فقتلمه، فحممج اللواء كالب ب  طلحمة، فقتلمه الزبري، ثم نمج اللواء  ا

  ،يبيج شممرفءعنه طلحة ب   بيد ا  فقتله، ثم نج اللواء اب   مهم أرطأة ب   ،اجلال 

ومل يك  مسملام     ،فقتله رزمان  ،يح ب  راررشممممممرفقتله  يل ب  أيب طال ، ثم نج اللواء 

فقتلمه رزممان أيضمممما ، ثم نلمه   ،، ثم نلمه أبو ميمد ب   بمد منماف العبمدرينيمة  وسنام اره  

وثبت  ليه سىل  ،ي فحمج اللواءمممان أيضا ، ثم تقدم غالم يبشفقتله رز  ،يبيجشممرولد ل

كي  شممممممرفقد كان الصمحابة جسمون امل  ،كي شممممممرأن رتج، وسمق  اللواء واهنار عيف امل

ا  وام يقولون: ) وكان أبو دعانة يقاتج رتاال   ، ر بينهمممممت( واي كلمة السأمت.. أيس 

 واو يقول: شديدا  بسيف رسول ا  

المممهي  ممم اممملممميممميلأنممما   اامممدين 

 

الممنممتمميممج  لممدى  بممالسمممممفممح   ونممحمم  

الممكمميممول  يف  الممداممر  أرمموم  ال   ( 1) أن 

 

والممرسمممممول   ا   بسممممميممف   أرضب 

كي رعج ال يدن لنا عرجا  سال مفف شممركان يف املو ،فجعج ال يلقى أيدا  سال رتله 

ا  أن جيمر بينهام  ا أبو دعمانمة   ليمه، فجعمج كمج وايمد منهام يمدنو م  صممممايبمه، فمد م

 
 بج يفج أبدا  يف املقدمة.    ،يعني أنه ال يقاتج يف مؤارة الصفوف  ؛الكيول: آار الصفوف(  1)
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ك أبا دعانة فاتقا  بدررته، فعضمت بسميفه،  شممممممررب املمممممفالتقيا، فااتلفا رضبتي، فضم

 ربه أبو دعانة فقتله.مفض

ثم أمع  أبو دعانة يف اه  الصمفوف، يتى الص سىل رائدة نسموة رريف، واو ال 

، يفنه رعال    فصمد له  ،مف النا  سشا  شديدا  للبسها لبا  احلرب، كانت ت   يدري هبا

أن أرضب   فأكرمت سميف رسمول ا   يقول:  فلام نج  ليه السميف ولول، فإذا امرأة،  

 به امرأة.

 :ثلة م  الصحابةاستشهاد 

ي مممسىل أن رتله ويش ،أما نزة فكان يقاتج رتال الليو   : نزة ب   بد املءل    -1

ه رتج يوم بدر. ،وكان غالما  جلبري ب  مءعم ،ب  يربا  وكان  م 

نزة: كنمت غالمما  جلبري ب  مءعم، وكمان  ممه   رماتمُج ي ب  يرب مممممممويشممميقول  

رال يل عبري: سنك سن  ،فلام سممار  رريف سىل أيد  ،طعيمة ب   دي رد أصممي  يوم بدر

وكنت رعال  يبشممميا   ، رال: فترعت مر النا   ،رتلت نزة  م حممد بعمي فأنت  تيق

نفر نزة  أالتقى النا  ارعت فلام ،  فلام  أاءئ هبا شمممييا    ،أرهف باحلربة رهف احلبشمممة

ا  مممم  وأتبّص  ما يقوم له ،  ر ، يتى رأيته يف  ر  النا  مثج اجلمج ا ورر، هيد  النا  اد 

يشء، فوا  سين   يأ له أريد ، فأسممترت منه بشممجرة أو يجر ليدنو مني، سذ تقدمني سليه  

لبفور، وكمانمت أممه سمممبمان ب   بمد العزى، فلام رآ  نزة رمال لمه: الم سيل يما ب  مقءعمة ا

رال: وازم  يربتي، يتى سذا رضميت   ،ربه رضبة كأنام أاءأ رأسمهمممممرال: فضم ،ات انة

يتى ارعت م  بي رعليمه، وذا  لينوء   (هأيشمممائم)منهما دفعتهما سليمه، فورعمت يف ثنتمه 

ثم رععمت سىل   ،نحوي فغلم ، وتركتمه وسيمااما يتى مما ، ثم أتيتمه فمأامه  يربتي
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يك  يل بغري  يماعمة، وسنام رتلتمه   تق، فلام رمدممت مكمة    العسمممكر، فقعمد  فيمه، ومل

 (1). تقت

كمان ينفلمة يمديمث  همد بمالعر ، فلام  سممممر اواتف   :ينفلمة ب  أيب  مامر   -2

انتلر م  أيضمممماهنما، ورمام م  فور  سىل اجلهماد، فلام التقى    ،احلرب واو  ا امرأتمه

كي شممركي يف ساية القتال، أاه يشق الصفوف، يتى الص سىل رائد املشممربجيف امل

لوال أن أتاح ا  له الشمهادة، فقد شمد    ،ي  ليهمممممأيب سمفيان صمتر ب  يرب، وكاد يقضم

 فرضبه يتى رتله. ،ب  ا سود رآ  شداد ، ا أيب سفيان، فلام  استعال  ومتك  منه

 :مبادي النرص للمسلمي

بعدما رتج املسممملمون أكثر م     ،شمممارفت املعركة  ا االنتهاء لصمممالح املسممملمي 

ون م  املعركة مر النساءشمممروبدأ امل  ،كي شمممرسبعة وثالثي رعال  م  امل وتبر ، كون يفر 

 وينتهبون الغنائم.كي، يضعون فيهم السالح، شمراملسلمون امل

 :قول النرص سىل ازيمة

ماة  ا اجلبج فرار امل غل   ليهم   ،ومجر املسملمي للغنائم  ،كي شممممممروملا رأى الر 

فقمام  ا الفور رمائمدام  بمد ا   ،الغنيممة.. الغنيممة  :فقمالوا بعضمممهم لبعض ،يم   المدنيما

رام بوصمممية رسمممول ا    ،ب  عبريا ومل   ،كنهم تأولوا ذلكبعدم مغادرة املكان، ل فهك 

 ومل يبق سال  بد ا  ب  عبري وتسعة رماة. !!يستجيبوا له، فنزل منهم أربعون راميا  

 انسممح  م  القتال ملا رأى فشممج املعركة، كي شممممممممروكان االد ب  الوليد مر امل

كي    ظهور شممممممممروكانوا ام سممب  سبعاد امل  ،لكنه  ندما رأى م  بعيد نزول الرماة

 
 ورتج مسيلمة الكهاب بحربته تلك، وشهد الريموك ضد الرومان.  أسلم وييش اها بعد معركة الءائف،(  1)
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ر ة ااطفة، يتى وصممج سىل مؤارة اجليف  مممممماسممتدار بسمم  ،وتضممييق اجلبهة  ،املسمملمي 

اإلسممالمي، فلم يلبث أن أباد  بد ا  ب  عبري وأصممحابه، ثم انقض  ا املسمملمي م   

كون املنهزمون بالتءور اجلديد، فانقلبوا  ا شمرالفهم، وصاح فرسانه صيحة  رف امل

فرفعمت لواء    - مرة بنمت  لقممة احلمارثيمة  واي-املسممملمي، وأ  مت امرأة منهم  

وا به، وتنادى بعضمهم  ذكون والشممممممركي املءروح  ا الرتاب، فالتف  يوله املشممممممرامل

بعضمممما ، يتى اعتمعوا  ا املسممملمي، وثبتوا للقتمال، وأيي  املسممملمون م  ا ممام  

ي الريى.  واخللف، وورعوا بي شق 

 ،طار صمواهبم  -منهم السمالح يف غمد  ورد وضمر كثري -وملا أاه املسملمون بغتة 

 ففر  كثري منهم م  أر  املعركة.

ر  ممفبص  ،كي شممريتى مل يعد الصحابة يفررون بي املسلمي وامل ،والتبس اجليشان

ام ايتجزوا  نمه يتى رتلو ، ف  ،أيب  ..أيب  ؛يمهيفمة فمإذا او بمأبيمه اليامن، فقمال: أي  بماد ا 

  مامالت يف يهيفة بقية اري يتى حلق با .فقال يهيفة: يغفر ا  لكم، فوا 

 :سشا ة مقتج النبي 

ربه بسميفه فقءر مممممفضم  ،أربج اب  رمية  ا مصمع  ب   مري وبيد  لواء املسملمي 

رى، فايتض   ممممربه اب  رمية فقءر يد  اليسممممفض ،را  مممميد  اليمنى، فحمله مصع  بيس

: اللواء بعضديه، ثم رضبه الثالثة، فكتبت له الشهادة يف سبيج ا ، وفيه نزل رول ا   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ژ 

  .[2٣]ا يزاب:  ژٿ  ٿ  
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 ،ُرتج اخلرب أن رسمول ا    شممممممرفانت  ،وكان مصمع  أشمبه النا  برسمول ا   

 منهم رعدوا    القتال. ا  يتى أن كثري ،فتار  مهم الصحابة

فقال: ما تنتفرون؟ فقالوا: ُرتج  ،ورد ألقوا بأيدهيم  ،رمممممممفمر  هبم أنس ب  النضممم

فقال: ما تصممنعون باحلياة بعد ؟ روموا فموتوا  ا ما ما   ليه رسممول   ،رسممول ا   

سين أ تهر سليك مما صممنر اؤالء )يعني املسمملمي(، وأبرأ سليك مما   ، ثم رال: اللهما  

كي(، ثم تقدم فلقيه سممعد ب  معاذ، فقال: أي  يا أبا  مر؟  شممممممممريعني امل)صممنر اؤالء  

ى فقاتج القوم يتى مممممسين أعد  دون ُأيد، ثم مضم ،فقال أنس: وااا  لريح اجلنة يا سمعد

تمه أاتمه ببنمانمه، وبمه بضمممر وثامنون مما بي طعنمة يتى  رفبعمد هنمايمة املعركمة  رتمج، فام ُ رف 

 برمح ورضبة بسيف ورمية بسهم.

يداح رومه، فقال: يا مع ا نصار، سن كان حممد رد رتج،   شمممرونادى ثابت ب  الد 

فنهض سليمه نفر   ،فمإن ا  يي ال يمو ، رماتلوا  ا دينكم، فمإن ا  مففركم ونماوكم

م  ا نصممممار، فحممج هبم  ا كتيبمة فرسممممان امالمد، فام مال يقماتلهم، يتى رتلمه امالمد  

 بالرمح، ورتج أصحابه.

ومر رعج م  املهاعري  برعج م  ا نصمار، واو يتشمح   يف دمه، فقال: يا فالن 

وا     أشمعر  أن حممدا  رد رتج؟ فقال ا نصماري: سن كان حممد رد رتج فقد بل غ، فقاتل

 دينكم.

  :ناية النبي 

 باد  »فقد أيدر به تسمعة  م  أصمحابه فق ، فصمار ينادي أصمحابه:   ؛أما النبي  

فأيدروا به، وايتدم القتال   ،كون صوتهشمممرفسمر امل  ،لُيعل مهم بحياته  ؛«ا ..  باد ا 
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فرد يوم أيمد يف سمممبعمة م  ا نصممممار ورعلي م  رريف، فلام راقو  رمال: فمأ  .يولمه  

فتقدم رعج م  ا نصمار فقاتج يتى   ؟«أو او رفيقي يف اجلنة   ،م  يردام  ن ا وله اجلنة »

ما أنصفنا  » :فلم يزل كهلك يتى رتج السمبعة، فقال رسمول ا    ،رتج، ثم راقو  أيضما  

بعة  ،«أصمممحابنا  او  امرة ب  يزيد ب  السمممك ، راتج يتى أثبتته    وكان آار اؤالء السممم 

 ردمه. يتى وسد  رسول ا   ،اجلراية فسق 

سال طلحة، فقام طلحة ب   بد ا   مل يبق مر النبي    ،وبعد اسمتشمهاد اب  السمك 

 وعرح تسعا  وثالثي عريا .  ،يتى رءعت أصابعه ،والقتال  نه ،بحامية النبي 

 وععج يرمي بقوسمه، ورسمول ا    ،فقد ورف بوعه رسمول ا     ؛وأما سمعد

ضمما  أ  وا سليه  يوملا سمممر الصممحابة صمموته أ،  «فداك أيب وأمي   ، ارم سممعد»يقول له: 

 جمونه يقاتلون يوله.

  ،جتمي بجبمج أيمد واو يرتاعر رويمدا  رويمدا   يف يفرةا    وسمممق  رسمممول ا   

قت شمفته السمفا وداج  ،فُأصميبت ربا يته بعدما رما   تبة ب  أيب ورال بحجر، وشمُ

ف شممممرال ت  ،بأيب أنت وأمي ؛ه طلحة واو يقول: يا رسمول ا يتضمناملغفر يف وعهه، فا

 نحري دون نحرك. ،صيبك سهام القومتف

 والنبج يقر بفهر  واو ال يتحرك. فرت   ظهر رسول ا   ،ورام أبو دعانة

يتى ُأصمي  فو ، وعرح أكثر   أمام رسمول ا   وراتج  بد الرن  ب   وف  

 ي  عراية.شمرم   

ورضبت  ا  ،رة  ممميمينة  ويس فقد راتلت بالسيف أمام رسول ا    ؛ امرةأم  أما  

  اتقها رضبة منكرة.
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ال واو يقول: أي  حممممد، ال نجو  سن نجمما؟   نبي  واررتب أيب ب  الف م  

فلام دنا   ،«د و  »:  أيعءف  ليه رعج منا؟ فقال رسمول ا    ؛فقال القوم: يا رسمول ا 

احلربة م  احلار  ب  الصمممة، فلام أاهاا منه انتفض انتفاضممة  منه تناول رسممول ا  

ر ترروته م   مممممتءايروا  نه تءاير الشمعر    ظهر البعري سذا انتفض، ثم اسمتقبله، وأبصم

منها    فرسممه مرارا ، فلام  فرعة بي سممابغة الدرن والبيضممة، فءعنه فيها طعنة تديره

تلني وا  ورمد امدشمممه يف  نقمه امدشممما  غري كب  ،رعر سىل رريف ري، فمايتق  المدم رمال: ر 

بمك م  بمأ ، رمال: سنمه رمد كمان رمال يل بمكمة:   رمالوا لمه: ذام  وا  فؤادك، وا  سنْ ، حمممد

 ، فوا  لو بصق  يل  لقتلني.(1 )«أنا أرتلك»

 ،ليحموا ظهورام بجبج ُأيد  ؛ربون ويرتاععونممممممر صمحابته يضم كان النبي  

سال أنه  جز لشدة عراية، فحمله أبو    ،سىل أن وصلوا سىل سفح اجلبج، وبدأ يصعد اجلبج

 .«أوع  طلحة»: طلحة  ا ظهر ، فقال رسول ا  

رال:  سال أن  رسول ا    ،والصحابة  كون اللحار برسول ا   شممممروياول امل

 .«اللهم سنه ال ينبغي هنم أن يعلونا»

ى  ،كي شممممممرووف ا  امل ،فاهنزموا  نهم  ،بةفقاتلهم  مر وبعض الصمحا ونج 

 بمعجزة. نبي ه 

 

 

 
ذرة، أرتلك   سن  ندي العود فرسا  أ لفه كج يوم فررا  م  ؛كان يلقا  أيب اها، فيقول: يا حممد ،ملا كان بمكة وذلك أن رسول ا (  1)

 . ((بج أنا أرتلك سن شاء ا )):   ليه، فيقول رسول ا 
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 :انتهاء املعركة

كون سىل أر  املعركة يمث لون بالشهداء، فيقءعون اآلذان وا نوف شمروانءلق امل

 ويبقرون البءون، والكت اند كبد نزة لشدة يقداا  ليه. ،والفروه

فجاء به سىل  ،يتى من دررته ماء  اره  يل  ب  أيب طال    ،ويف سفح عبج أيد

ب منه، وغسمج    وعهه  شمممممرب منه، فوعد له رجا  فعافه، فلم يشمممممرلي رسمول ا  

 .«ى وعه نبيهاشتد  غض  ا   ا م  دم  »الدم، وص    ا رأسه واو يقول: 

لمه، و يل ب  أيب طمالم  يسمممكم  املماء بماملج ، فلام رأ   وكمانمت فماطممة ابنتمه تغسممم 

أاه  رءعمة م  يصمممري، فأيررتهما، فألصمممقتهما،   ،فاطممة أن املاء ال يزيد الدم سال كثرة

 فاستمسك الدم.

، ود ا له بتري، ب منه النبي  شمممممممروعاء حممد ب  مسمملمة بامء  هب سممائغ، ف

 الفهر را دا  م  أثر اجلرح، وصا املسلمون الفه رعودا .وصا   

 :بعد املعركة

ف أبو سمفيان  ا اجلبج فنادى:  شممممممرأ  ،كي لالنرصمافشممممممروملا تكامج  يؤ امل

فقمال: أفيكم  مر ب   ،فمة؟ فلم جييبو  فقمال: أفيكم اب  أيب رحما ،أفيكم حمممد؟ فلم جييبو  

جييبو   فلم  النبي    ،اخلءمماب؟  اإلعممابممة  وكممان  م   فقممد   ،منعهم  ا اؤالء  أممم  فقممال: 

سن المهي  ذكر م أييماء، ورمد   ،كفيتموام، فلم يملمك  مر نفسممممه أن رمال: يما  مدو ا 

 أبقى ا  ما يسوؤك، فقال: رد كان فيكم مثلة مل آمر هبا ومل تسؤين.

أُ  رممال:  النبي    وا لثم  فقممال  رممال:   «؟أال جتيبونممه »:  ابممج.  فام نقول؟  فقممالوا: 

  .«ا  أ ا وأعج: رولوا»
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رمالوا: مما نقول؟   «؟ أال جتيبونه»:  ثم رمال: لنما العزى وال  زى لكم. فقمال النبي  

  .«ا  موالنا، وال موىل لكم :رولوا»رال: 

فأعاب  مر  ،ثم رال أبو سمممفيان: أنعمت فعال، يوم بيوم بدر، واحلرب سمممجال

 ورال: ال سواء، رتالنا يف اجلنة، ورتالكم يف النار.

  ؟« فانفر ما شممأنه   ، ائته»: ثم رال أبو سممفيان: الم  سيل  يا  مر، فقال رسممول ا  

نه سأرتلنا حممدا ؟ رال  مر: اللهم ال، و  ؛فجاء ، فقال له أبو سمممفيان: أنشمممدك ا  يا  مر

  ندي م  اب  رمية وأبرأ. ليستمر كالمك اآلن. رال: أنت أصدر

فقمال   ،نمادى: سن مو مدك بمدر العمام القمابمج  ،رصمممف أبو سمممفيمان وم  معمهنوملما ا

 .«رج: نعم، او بينا وبينك مو د»لرعج م  أصحابه:  رسول ا  

فانفر ماذا    ، ااره يف آثار القوم »  يل ب  أيب طال ، فقال: ثم بعث رسمول ا  

صمممنعون؟ وما يريدون؟ فإن كانوا رد عنبوا اخليج وامتءوا اإلبج    ، فإهنم يريدون مكة   ، ي

لي     ؛ ي بيد  مم فإهنم يريدون املدينة، والهي نفس  ، وسن كانوا رد ركبوا اخليج وساروا اإلبج 

م،  أرادواما رمال  يل: فترعمت يف آثمارام أنفر مماذا    ،« سمممرين  سليهم فيهما، ثم  نماعزهن 

 فجنبوا اخليج وامتءوا اإلبج، ووعهوا سىل مكة. ؟يصنعون

 :القتا واجلريى تفقد رسول ا  

سن  » يوم أيد أطل  سمعد ب  الربير، فقال يل:  رال ميد ب  ثابت: بعثني رسمول 

رال: فجعلت   «؟فأررئه مني السممالم، ورج له: يقول لك رسممول ا : كيف جتدك  ، رأيته

ما بي طعنة برمح ورضبة    ،وفيه سممبعون رضبة  ،فأتيه واو برار رمق ،أطوف بي القتا

ويقول لك:    ،سن رسممول ا  يقرأ  ليك السممالم  ؛بسمميف ورمية بسممهم، فقلت: يا سممعد
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أعد ريح  ؛أاربين كيف جتدك؟ فقال: و ا رسمممول ا  السمممالم، رج له: يا رسمممول ا 

وفيكم  صمممار: ال  هر لكم  نمد ا  سن الص سىل رسمممول ا  اجلنمة، ورج لقومي ا ن

  ي تءرف، وفاضت نفسه م  ورته.

وبه رمق يسمممري، وكانوا م  ربج  - مرو ب  ثابت-ووعد يف اجلريى ا صمممريم 

يعرضمون  ليه اإلسمالم فيأبا ، فقالوا: سن اها ا صمريم ما عاء به؟ لقد تركنا  وسنه ملنكر 

هنمها ا مر، ثم سممممألو : مما المهي عماء بمك؟ أيمدب  ا روممك، أم رغبمة يف اإلسمممالم؟  

او  » ، فقال:    ورسوله، ثم راتلت مر رسول ا   فقال: بج رغبة يف اإلسالم، آمنت با

 ومل يصج   صالة  ر . ،«م  أاج اجلنة

قتمج ويمد  سمممبعمة أو فوكمان رمد رماتمج رتمال ا بءمال، -ووعمد يف اجلريى رزممان  

  شممممممروعدو  رد أثبت اجلراية، فايتملو  سىل دار بني ظفر، وب -كي شممممممرثامنية م  امل

فلام اشمتد    ،ت سال    أيسماب رومي، ولوال ذلك ما راتلتاملسملمون فقال: وا  سن راتل

 نمه   ؛«سنمه م  أامج النمار »يقول سذا ذكر لمه:   وكمان رسمممول ا    ،بمه اجلراح نحر نفسممممه

  ،واو شمممهيد بعرف الوط    ،نحر نفسمممه، وأما رتاله دفا ا     وطنه فليس  يبا  ونقصممما  

 ويكمه يف اآلارة خيتلف بااتالف  مله.

  ؛هيود  شمررعج م  هيود بني ثعلبة، رال لقومه: يا مع خمرييق، واو القتاكان يف  و

رال: ال سممبت    ،رالوا: سن اليوم يوم السممبت ،وا  لقد  لمتم أن نرصمم حممد  ليكم يق

فأاه سميفه و دته، ورال: سن أصمبت فاميل ملحمد يصمنر فيه ما شماء، ثم غدا فقاتج   ،لكم

 .«ق اري هيودخمريي»: يتى رتج، فقال رسول ا  
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يف مضمممماععهم بثيماهبم ودممائهم، وكمان جيمر االثني   هم رسمممول ا   دفنورمد  

 للقرآن الكريم. ا  ويقدم أكثرام أاه ،والثالثة بالقرب الوايد

ملما بينهام م     ؛ودف   بمد ا  ب   مرو ب  يرام و مرو ب  اجلموح يف ررب وايمد

 املحبة!!

وفقمدوا نعف ينفلمة، فتفقمدو ، فوعمدو  يف نماييمة فور ا ر  يقءر منمه املماء، 

فسمألوا    «؟سملوا أاله ما شمأنه»أصمحابه أن املالئكة تغسمله، ثم رال:  فأارب رسمول ا  

 امرأته، فأارب م اخلرب، وم  انا سمي ينفلة: غسيج املالئكة.

 : ا نزة يزن النبي 

 ورف  ليمهوبكى بكماء  شممممديمدا ،    ،تيال  ممث ال  فيمهنزة ر  وملما رأى رسمممول ا   

 يتى نشغ م  البكاء. ،وانتح 

 :الصحابة صورة م  تفاين

مل يبق ملصمممعم  ب   مري كف  يكفيمه، سن غءي رأسممممه بمد  رعال ، وسن غءمت 

صممع ، لقد رأيتك بمكة  »ورال:  رعال  بدا رأسممه، فبكى رسممول ا   رنك ا  يا م

ثم التفت    «وما هبا أيد أرر يلة منك وأيسم  مل ة منك، ثم أنت أشمعث أغرب يف بردة!!

 .« ا  ورسولهانفروا ماذا فعج فيه ي   »سىل صحابته ورال:  

اللهم سين أرسمممم ))وكمان رمد رمال ربمج املعركمة:    ،وكمان يف القتا  بمد ا  ب  عحف

 ليمك أن نلقى العمدو  غمدا  فيقتلونني ويبقرون بءني ويمث لون يب، فمألقماك مقتوال  رمد  

نر بك اها؟ فأرول: فيك، ويف سمبيلك نر يب اها، فتقول: فيم صمُ . فقاتج يتى ُرتج،  ((صمُ

 وُوعد ورد صنر به ا  داء ما متن ى.
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 : ا شهداء أيد ثناء النبي 

 ا  ف رسول ا  شمممرأ، ثم ُعلهم م  ا نصار ،كان  دد القتا سبعون رعال  

أنا شممهيد  ا اؤالء، سنه ما م  عريح جيرح يف ا  سال ويبعثه ا   »مجيعا  فقال: الشممهداء  

 .«!دم والريح ريح مسكيوم القيامة يدمى عريه، اللون لون 

ه رضا النبي    :   رب 

، «اسمتووا يتى أثني  ا ريب  »: رال رسمول ا    شمهداء،بعد الصمالة  ا ال

ال رابض ملا بسممءت،    ؛ لك احلمد كله، اللهم   ؛اللهم »:  فصمماروا الفه صممفوفا ، فقال

وال باسممم  ملا ربضمممت، وال اادي مل  أضمممللت، وال مضمممج مل  اديت، وال معءي ملا  

د ملما رربمت  ابسممم     ؛ اللهم   ، منعمت، وال ممانر ملما أ ءيمت، وال مقرب ملما بما مد ، وال مبعم 

سين أسمألك النعيم املقيم، الهي ال    ؛ اللهم   ،  لينا م  بركاتك ورنتك وفضملك ورمرك 

سين    ؛ اللهم ،  مل سين أسمألك العون يوم العيلة، وا م  يوم اخلوف   ؛ اللهم  ، لجول وال يزو

يب   سلينا اإليامن ومينه يف رلوبنا،    ؛ اللهم،  ما منعتنا   شمممر ما أ ءيتنا و  شمممر ائه بك م   

صمميان، واععلنا م  الراشممدي   نا مسمملمي    ؛ اللهم  ، وكر   سلينا الكفر والفسممور والع توف 

صماحلي غري ازايا وال مفتوني، اللهم  راتج الكفرة الهي     ؛ وأيينا مسمملمي، وأحلقنا بال

صمدون    سمبيلك، واععج  ليهم رعزك و هابك  راتج  ؛  لهم ال،  يكهبون رسملك، وي

 .«الكفرة الهي  أوتوا الكتاب سله احلق

 :العودة سىل املدينة

وكمان أامج املمدينمة رمد ،  سىل املمدينمة بجيشممممه اجلريح احلزي   و ماد رسمممول ا   

 .ا  ارعوا م  املدينة يريدون ُأيد
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فلقيه يف الءريق بامرأة م  بني دينار، ورد أصممي  موعها وأاواا وأبواا بأيد، 

؟ رمالوا: اريا  يما أم فالن، او بحممد ا  كام فلام نعوا هنما رمالمت: فام فعمج رسمممول ا   

فأشمري سليها، يتى سذا رأته رالت: كج مصميبة بعدك ،  قبي، رالت: أرونيه يتى أنفر سليه

 .ا ( يا رسول ريةغص)  علج

وعاء  سليه أم سممعد ب  معاذ تعدو، وسممعد آاه بلجام فرسممه، فقال: يا رسممول 

 ،فلام دنمت  زااما بمابنهما  مرو ب  معماذ  ،وورف هنما  ،«مريبما  هبما»أمي، فقمال:    ..ا 

ثم د ا  اج م  رتج    ،املصمميبة  (اسممتقللت)فقالت: أما سذا رأيتك سمماملا ، فقد اشممتويت 

أن رتالام ترافقوا يف اجلنة مجيعا ، ورد    ؛ ي أالهمشممر ي وبشممر يا أم سعد أب»بأيد ورال: 

رالت: رضممينا يا رسممول ا ، وم  يبكي  ليهم بعد اها؟ ثم    ،«شممفعوا يف أالهم مجيعا  

اللهم أذام  يزن رلوهبم، واعرب  »ادن مل  الفوا منهم، فقمال:    ؛رمالمت: يما رسمممول ا 

 .«مصيبتهم، وأيس  اخللف  ا م  الفوا

 :  معركة أيدو   فيمة مرد

فهم ال جبون القتال   ،يدروا ملعركة أمممممصمحابه مل جضم  أو  ياليظ أن النبي    -1

 ؛ا يملكونوردموا كج م ،كانوا هنا ،ولكنهم يينام د وا هنا واضمءرام  دوام ،والدماء

 نفسهم.ودفا ا     أ ،نرصة للدي 

يف يي يكون يتتفى يف  ، ند اشمتداد الضمغون وا مما  يفهر النفار عليا    -2

 سا ا  ا م  واهندوء.
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ن ما فعلو  ايانة أمر   ،ن يفتح عبهة مر املنافقي أ  -حلكمته- مل يك  النبي    -٣

وال بمد م  مرا ما م  ا يي التمك  م     ،ولكنهم حمسممموبون  ا املسممملمي   ، فمى

 كف أذاام.

بعض ولك  سممموء التنفيمه م     ،العسمممكريمة حمكممة  نبي  لكمانمت اءمة ا  -4

 ،وسنام تءي  ويكمة وتنفيه صحيح ،الصمحابة أفشملها، فاإلسمالم ليس اوارر  ادا 

 فهه  سنة ا  تعاىل.  ،وسال فالفشج

يينام تراكض الرماة ملا رأوا أن   ،ي  الدنيا  ؛كان سمممب  اسمممارة املسممملمي   -5

واو رمانون ينفر يف   ،م  رتمج رتيال  فلمه غنمائممه  ؛الغنمائم جتمر، وكمان القمانون العسمممكري

وامها ليس   ،ولو كمانوا  ا مامد يقيقي ملما تركوا موارعهم  ،مواضمممر وال ينفر يف أارى

بعضممهم ف ،ةالرتبوي ن الصممحابة كانوا ال يزالون يف مدرسممة النبي  إ، فطعنا  بالصممحابة

گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ژ ورد رال تعاىل:  ، متقدم وبعضممهم يديث  هد

الكامل  ا كمج   ،فال نكمهب اآليمة،  [152آل  مران:  ]ژ ڳ  ڳ ونءلق وصمممف 

 الصحابة.

فاإلسمممالم   ،مل جد  يف غزوة أيد معجزا  واوارر كام كانت بدر م  ربج  -6

سرادة   ذلنفاو  ،رة ا  هنم لصممدرهممممممولك  كانت تتداج نصمم  ،ليس اوارر ومعجزا 

 وكانوا رادري   ا رتلهم. ،كي    املسلمي شمرفرصف عيف امل ،ا 

م  فتح املمدينمة املنورة    هوف  ،يف رتمج مصمممعم  ب   مري اسممممارة د ويمة كبرية -7

 ،، وال ندري مالبسما  اروعه للقتال وتعريض نفسمه للمو كلها ربج تيء النبي  

كمان م     ن النبي  أ، مر وبموافقمة النبي    ،ولكنمه اره بمالنهمايمة  ،واإلسمممالم بحماعتمه
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.  « متعنا بنفسمممك »  :و دم معهم يف اخلءر كام رال  يب بكر  ،سمممنته احلفار  ا الكوادر

 وا  أ لم.

ولمه مما لمه م  احلاميمة    ،ورماتمج مثمج غري   ،يف املعركمة  ظهر  شمممجما مة النبي  -8

وبهلوا أسممباب احلامية    ،ومر ذلك راتج الصممحابة دونه ، نه مل يتمم الد وة بعد  ؛اإلهنية

 واحلراسة.

النبي    -9 املعركممة  ظهر   بقريممة  سهنممام م  ا  وم    ،العسمممكريممة يف  واي 

ال  ا مسمتوى    ،وم  عهة أارى مل يسمبق أن داج يروبا   ،فهو أمي م  عهة ،معجزاته

 فم   لمه ذلك؟  ،قيادة وال  ا مستوى اجلنديةال

 :يف نراء ا سد ريادة  سكرية يكيمة

بعمد معركمة أيمد أن جفظ مماء وعمه اإلسمممالم، وأن يكون    أراد رسمممول ا   

ر والغلبة كج الفرح، كهلك  مممكون بالنصشمممرلإلسالم سهم يف اه  املعركة، وال يفرح امل

كي أن يكونوا رد رضموا  ا اإلسمالم البتة، ورد ُاي ئ هنم شممممممريسم  يسماب ندم امل

 ذلك.

عد سمممتة وثالثي ميال   ورد كان ذلك، فقد نزل عيف أبو سمممفيان بالروياء  ا ب

تالوموا فيام بينهم، ورال بعضمهم لبعض: مل تصمنعوا شمييا ، أصمبتم شموكتهم   ،م  املدينة

ويدام، ثم تركتموام ورد بقي منهم رؤو  جيمعون لكم، فارععوا يتى نسممتأصممج  

 شأفتهم.

وأمر أال خيره معنا   ،يف النا  يف اليوم التايل بالل حور بأيب سفيان  ونادى النبي  

  ،« ال»  : أركم  معمك؟ رمال: بمد ا  ب  أيبّ رأ  املنمافقي  سال م  شمممهمد القتمال، فقمال لمه  
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واسممتجاب له املسمملمون  ا ما هبم م  اجلرح الشممديد واخلوف املزيد، ورالوا: سمممعا  

، ورال: يا رسمول ا ، سين أي  أال تشمهد مشمهدا   وطا ة، واسمتأذنه عابر ب   بد ا   

وسمار رسمول   ،هن يل، أسمري معك، فأذن لهائوسنام الفني أيب  ا بناته، فسال كنت معك،  

واملسممملمون معمه، يتى بلغوا نراء ا سممممد،  ا بعمد ثامنيمة أميمال م  املمدينمة    ا   

 فعسكروا اناك.

مورر املسممملمي أربمج معبمد ب  أيب معبمد يف  و  ،و سمممكر اجليشممممان كمج يف مورعمه

ولكنه كان ناصمحا  لرسمول    ،هكشممممممريقال كان  ا و،  فأسملم اخلزا ي سىل رسمول ا   

، ملا كان بي ازا ة وبني ااشمم م  احللف، فقال: يا حممد، أما وا  لقد  ز  لينا ا  

أن يلحق أبا سمفيان  ما أصمابك يف أصمحابك، ولوددنا أن  ا   افاك، فأمر  رسمول ا  

له  فها  سىل أيب سفيان. ،فيته 

حلقه معبد ب  أيب معبد اخلزا ي،   ،سمممفيان بجيشمممه م  مقر  وربج أن يتحرك أبو 

ورد شممم    -ومل يك  يعرف أبو سمممفيان بإسمممالمه، فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال معبد  

: حممد رد اره يف أصمممحابه، يءلبكم يف مجر مل أر  - ليه يرب أ صممماب د ائية  نيفة

 نمه يف يومكم، ونمدموا    مثلمه ر ، يتحررون  ليكم قررما ، رمد اعتمر معمه م  كمان تلف

 ا ما ضممميعوا، فيهم م  احلنق  ليكم يشء مل أر مثله ر ، رال أبو سمممفيان: وجك، ما 

ءلر أول اجليف م   أو ي  ،تقول؟ رمال: وا  مما أرى أن ترقمج يتى ترى نوايص اخليمج

ة  ليهم لنسمتأصملهم، رال: فال  وراء اه  ا كمة، فقال أبو سمفيان: وا  لقد أمجعنا الكر 

ي، وأاه  الفزن والر  ، فلم ير  تفعج، فإين ناصمح، ويينيه اهنار   زائم اجليف املك 

العمافيمة سال يف مواصممملمة االنسمممحماب والرعون سىل مكمة، بيمد أن أبما سمممفيمان رمام بحرب  

أ صمماب د ائية ضممد اجليف اإلسممالمي، لعله ينجح يف كف اها اجليف    مواصمملة  
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ه، فقمد مر به رك  م   بمد القيس يريد ئمتنماب    لقمااملءماردة، وطبعما  فهو ينجح يف االع

وأورر لكم رايلتكم امه  مبيبما     ،املمدينمة، فقمال: امج أنتم مبلغون  ني حمممدا  رسممممالمة

بعكار سذا أتيتم سىل مكة؟ رالوا: نعم، رال: فأبلغوا حممدا  أن ا رد أمجعنا الكرة؟ لنستأصله 

صمممحابه، وام بحمراء ا سمممد،  وأ ونسمممتأصمممج أصمممحابه، فمر  الرك  برسمممول ا  

 فأاربام بالهي راله أبو سفيان، ورالوا: سن النا  رد مجعوا لكم فااشوام، فزاد روهنم

ونزل يف ذلمك رول ا : : يسمممبنما ا  ونعم الوكيمج، يينهما  سيامنما ، ورمالوا  املسممملمي   امها

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  ژ

 [.17٣]آل  مران:  ژحب  خب   

االثني والثالثاء   -مقدمة يوم ا يد-بحمراء ا سمممد بعد   وأرام رسمممول ا   

، ثم رعر سىل (ام٣)شوال سنة  م    شمرواحلادي   شمر؛ أي اليوم التاسر والعاوا ربعاء

 املدينة.

 : ا العمالء واخلونةاحلزم يف احلكم 

يما رب ال  »:  رمال    ؛ ا القتمج  اإل المي اخلءرياملحر    : أبو  زة الشممما ر   -1

رسمول ا    ليه فم   ،وكان أبو  زة الشما ر أسمريا  يوم بدر  ،«تفلت مني أبا  زة الشما ر 

ويكف لسانه    التحريض  ا   ،ن يكف لسانه    الصحابة ونسائهم ا أ ،مقابجبال 

 يد.رتال املسلمي، ولكنه  اد وغدر بأُ 

نمائام  قمت شمممجرة فمأامه ، فقمال: يما حمممد أرلني وامن   يل،   فلقيمه رسمممول ا  

ال متسمممح  ارضممميك  »  :ود ني لبنمايت، وأ ءيمك  همدا  أال أ ود ملثمج ما فعلمت، فقمال 



226 

 

ثم أمر    ،«ملؤم  م  عحر مرتي بمكمة بعمداما وتقول: امد مت حمممدا  مرتي، ال يلمدغ ا

 رب  نقه.مالزبري فض

واو  ،كي شمممر ميال  للم رتج رسول ا    : معاوية ب  املغرية ب  أيب العال   -2

معماويمة ب  املغرية ب  أيب العمال، عمد  بمد امللمك ب  مروان  ممه، وذلمك أنمه ملما رعر 

، فاستأم  له  ثامن  عاء معاوية اها سىل اب   مه  ثامن ب   فان    ،كون يوم أيدشممرامل

، فمأمنمه  ا أنمه سن وعمد بعمد ثال  رتلمه، فلام المت املمدينمة م  اجليف  رسمممول ا   

أكثر م  ثال  يتجسممس حلسمماب رريف، فلام رعر اجليف اره   أرام فيها  ،اإلسممالمي

 ميد ب  يارثة و امر ب  يا ، فتعقبا  يتى رتال . معاوية ااربا ، فأمر رسول ا  

آية م  سممورة آل  مران  سممبعي    تفنزل ،ثم نزل القرآن الكريم بتفاصمميج املعركة

سىل  ... ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ  ژ :  تعاىل م  روله

ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ       ۈ  روله تعاىل: ....

ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى   ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

 [.179 – 121]آل  مران:   ژوئ    ۇئ  ۇئ  

 :املنادي هنادرء فتنة كربى ورتج 

 أن  سمممفيمان ب  امالمد اهنمهيل ثم اللحيماين وكمان ينزل  رنمة ومما  بلغ رسمممول ا  

 بد ا    فبعث رسمممول ا    ،رد مجر اجلمون لرسمممول ا   ،واالاا يف نا  م  رومه

  ، وفررمت منمه   ، سذا رأيتمه ابتمه»فقمال: صمممفمه يل يما رسمممول ا  فقمال:    ،ب  أنيس ليقتلمها

  ،أن أروم   فاسمممتأذنت رسمممول ا     ،رال: وكنت ال أااب الرعال  «وذكر  الشممميءان

لقيتمه   ،يتى سذا كنمت ببء   رنمة ،فمأامه  سممميفي وارعمت ا تزي سىل ازا مة ،فمأذن يل
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فرأيتني   ،وابته، فعرفته بنعت رسول ا     ،ي ووراء  ا يابيف وم  ضوى سليهمميمش

فقال: م  الرعج؟ رلت: رعج م  ازا ة،    ،صمممدر ا  ورسممموله    :فقلت  ،أررت  ررا  

فمشمميت معه  ،فقال: أعج سين  مجر له ،فجيتك  كون معك ،سمممعت بجمعك ملحمد

ثته يتى سذا   ،يتى انتهى سىل ابائه وتفرر  نه أصممحابه  ،فاسممتحا يديثي  ،سمما ة ويد 

وعماء    ،ثم دالمت غمارا  يف اجلبمج  ،اغرترتمه فقتلتمه وأامه  رأسممممه  ،امدأ النما  ونماموا

فكنت أسمري الليج وأتوارى   ،ثم ارعت  ،رفوا راععي مممممفانصم  ،الءل  فلم جيدوا شمييا  

أفلح  »فلام  رآين رمال:   ،يف املسمممجمد  فوعمد  رسمممول ا   ،بمالنهمار يتى رمدممت املمدينمة

فوضممعت رأسممه بي يديه وأاربته اربي،   ،رلت: أفلح وعهك يا رسممول ا ،  «الوعه 

رته الوفاة أوىص ممممفلام  يض ،فكانت  ند    ،«ر هبه  يف اجلنة ممم  تّص » :ر سيل   صا  فقالفدف

 ة ليلة.شمرأاله أن يدرعواا يف كفنه ففعلوا، وكانت غيبته ثامن  

 :غدر ا  راب باملسلمي

يف نصمف صمفر، يف آار متام السمنة الثالثة م    ردم  ا رسمول ا  :  الرعير  -1

أن فيهم سسمالما ، ورغبوا أن يبعث نفرا   للنبي  اهنجرة نفر م   ضمج والقارة، فهكروا  

ي ، فبعث رسممول ا    هوهنم يف الد   ؛معهم سممتة رعال م  أصممحابه  م  املسمملمي يفق 

ب  ثمابمت ب  أيب ا رلح مرثمد ب  أيب مرثمد الغنوي، وامالمد ب  البكري الل يثي، و ماصمممم  

أيمد بني  مرو ب   وف ب  ا و ، وابيم  ب   مدي أيمد بني عحجبي ب  كلفمة ب  

 مرو ب   وف، وميمد ب  المدثنمة أيمد بني بيماضممممة ب   مامر، و بمد ا  ب  طمارر يليف 

 بني ظفر.

مرثمد ب  أيب مرثمد، وهنضممموا مر القوم، يتى سذا صمممماروا    ر رسمممول ا   أمّ و

راوا  ليهم اهيال ، مممممغدروا هبم، واسمتصم  -ماء هنهيج بنايية احلجام باهندأة- بالرعير
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فلم يرن القوم وام يف ريماهنم سال الرعمال بمأيمدهيم السممميوف ورمد غشممموام، فمأامه  

م يف رتلهم، وسنام اربوام أهنم ال أرب هنأنوام وقماتلوام، فمأمّ ياملسممملمون سممميوفهم ل

 يريدون أن يصيبوا هبم فداء م  أاج مكة.

ك شممممرفأما مرثد واالد ب  البكري و اصم ب  ثابت فأبوا، ورالوا: وا  ال ربلنا مل

فقاتلوام يتى رتلوا، وكان  اصم رد رتج يوم أيد فتيي م  بني  بد الدار،    ، هدا  أبدا  

ب اخلمر يف رحفه، شمممرابني لسالفة ابنة سعد، وكانت رد نهر  يي أصاب ابنها أن ت

فرأ  بنو اهيج أاه رأسممه ليبيعو  م  سممالفة بنت سممعد ب  شممهيد، فأرسممج ا  تعاىل 

يمج ذام  المدبر، فمأرسمممج ا  تعماىل سممميال  مل يُمدر  المدبر فحمتمه، فقمالمت امهيمج: سذا عماء الل

كا  شممممممرسمببه، فحمله ربج أن يقءعوا رأسمه، فلم يصملوا سليه، وكان رد نهر أال يمس م

 فأبر  ا  تعاىل رسمه بعد موته، رضوان ا   ليه. ،أبدا  

ا ميمد   فمأ ءوا بمأيمدهيم    ؛وابيم  ب   مدي و بمد ا  ب  طمارر  المدثنمةب   وأمم 

انتزن  بمد ا  ب  طمارر يمد    ،فمأ وا، وارعوا هبم سىل مكمة، فلام  صمممماروا بمر الفهران

م  القران، ثم  أاه سميفه، واسمتأار  نه القوم، ورمو  باحلجارة يتى ما  رضموان ا   

  ليه، فقرب  بمر الفهران.

ابيم  او رتمج ونلوا ابيم  ب   مدي وميمد ب  المدثنمة، فبما ومهما بمكمة، وكمان  

فماسمممتعمار   ،يتى أمجعوا رتلمه  ،فلبمث ابيم   نمدام أسمممريا    ،احلمار  ب   مامر يوم بمدر

واي    هنا  دره بنيي ف  ،فأ ارته ،يسمتحد  هبا )سمكينا (  ابي  م  بعض بنا  احلر  موسمى

 ،ففز ت فز ة  رفها ابي  ،فوعدته تلسمه  ا فته  واملوسمى بيد    ،غافلة يتى أتا  

أن أرتله؟ ما كنت  فعج ذلك، رالت: وا  ما رأيت أسمممريا  اريا   : أتشمممي ابي  فقال
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ه ملوث ق بماحلمديمد  ،وا  لقمد وعمدتمه يومما  يمأكمج رءفما  م   نم  يف يمد    ،م  ابيم  ومما  ،وسنم 

 وكانت تقول: سنه لرمر رمره ا  ابيبا . ،بمكة م  ثمرة

 ،د وين ُأصممميل  ركعتي رال هنم ابي :   ،فلام  ارعوا به م  احلرم ليقتلو  يف احلج

ورمال: وا  لوال أن   ،-هو أول م  سممم  الركعتي  نمد القتمجف  -  فرتكو  فركر ركعتي 

قسممبوا أن ما يب عزن لزد ، ثم  رال: اللهم أيصممهم  ددا  وارتلهم بددا  وال تبق منهم 

ل   ابي  بالتنعيم، ورال أبو سمممفيان خلبي : يسممم ك أن حممدمممممممأيدا ، فصمممُ مكانك   ا  ر 

ين أين يف أايل وأن  حممدا  يف مكمممميسم فقال: وا  ما  ؟رب  نقه وأنك يف أالكمممميضم انه ر 

فقال أبو سمفيان: ما رأيت م  النا  أيدا  ج   أيدا     ،صميبه شموكة تؤذيهيالهي او فيه  

 كح   أصحاب حممدا حممدا .

 واو القائج سذ ررب ليصل :

وألممبمموا  يممويل  ا يممزاب  مجممر   لممقممد 

 

 

 

كممج تمممممر  رممبممائمملممهممم واسمممممتممجمممممعمموا 

 

 

عممااممد  الممعممداوة  مممبممدي   وكمملممهممم 

 

 

بمممممصممممممميممممر   وثممممار  يف    مممميل  ين 

ونسممممماءاممم ورممد    أبممنمماءاممم   مجممعمموا 

 

مممممنمممر   طمممويمممج  عمممهن  مممم    ورمممربمممت 

 

 

ثممم كممربممتممي  غممربممتممي  أشمممممكممو  ا    سىل 

 

 

 

 

 

 ر ي مممممم وما أرصممد ا يزاب يل  ند مصمم 

يمراد يب  ممما  المعمر  صممممربين  ما   فممها 

 

 

 

يمما  مءمممعمي   بضمممعموا حلممي ورممد   فقممد 

يشممممممأ  وسن  اإللمممه  ذا   يف   وذلمممك 

 

 

 

ممممزن  شممممملممو  أوصمممممال   يممبممارك  مما 

دونممهورممد    واملممو   الممكممفممر  وين   اممري 

 

تممزن  غممري  ممم   مهمملممت  مميممنمماي   ورممد 

ملممميمممت  سين  املمممو   يمممهار  يب   ومممما 

 

عممحمم   يممهار  ممملممفممريمم ولممكمم   نممار   م 

مسممممملمممام    ممممت  سذا  أرعمممو  مممما   فممموا  

 

 ر ي ممممممم  ا أي عنمم  كممان يف ا  مصممم  
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تشمممممعمما   لمملممعممدو  بمممممبممد   فمملسمممممت 

 

عمممز ممما    ممممرعمممعمممي   وال  ا   سىل   سين 

تممررمما    ال  بممال  مميممنممك   مممدامممعممهمماممما 

 

ا    اللمؤلؤ القملق  سمممحمم  مثممج  الصمممممدر    ا 

رممد  ملممموا   المفمتميممان  فمتمى    ما امبميمم  

 

نمممزر  وال  تممملمممقممما   يمممي  فشممممممج   ال 

 

 

طمميممبممة ا   عممزاك  اممبمميمم    فمماذامم  

 

الممرفممق  يف  احلممور  اخلمملممد  ممنممد   وعممنممة 

لممكممم  الممنممبممي   رممال  سن  تممقممولممون   ممماذا 

 

ا فمممق  يف  ا بمممرار  املمممالئمممكمممة   :يمممي 

يف    ا   شمممممهمميممد  رممتمملممتممم   رعممجفمميممم 

 

 

والممرفممق  الممبمملممدان  أو ممث يف  رممد   ؟طمماغ 

أصمحابه  صمفوان ب  أمية، فقتله بأبيه، وأارب رسمول ا  لالدثنة  ب  وابتان ميد  

أن   ؛وبعث نا  م  رريف سىل  اصمم ب  ثابت يي يدثوا أنه رتج  ،يوم أصميبوا اربام

 منه ُيعرف. يا  توا شيؤي

 :بير معونة -2

وفد أبو براء  امر ب  مالك ب  ععفر ب  كالب   ،يدو ا رأ  أربعة أشهر م  أُ 

فد ا  رسمول ، ب  ربيعة ب   امر ب  صمعصمعة، واو مال   ا سمنة،  ا رسمول ا  

سىل اإلسممالم، فلم يسمملم ومل يبعد، ورال: يا حممد، لو بعثت رعاال  م  أصممحابك   ا  

ين أاشمممى  س»:  فقمال    ،سىل أامج نجمد فمد وام سىل أمرك، لرعو  أن يسمممتجيبوا لمك

  ، فقال أبو براء: أنا عارام.« ليهم أاج نجد

املنمهر ب   مرو، أيمد بني سمممما مدة يف أربعي رعال  م     فبعمث رسمممول ا   

احلار  ب  الصممة، ويرام ب   ؛املسملمي، ورد ريج يف سمبعي م  ايار املسملمي، منهم

و روة ب  أسمممامء ب  الصممملمت    ،-واو امال أنس ب  ممالمك  -ملحمان أاو أم سمممليم

يق  السملمي، ونافر ب  بديج ب  ورراء اخلزا ي، و امر ب  فهرية موىل أيب    بكر الصمد 
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وغريام، فنهضمموا فنزلوا بير معونة، واي بي أر  بني  امر ويرة بني سممليم، ثم ...

،  سىل  دو ا  ورسموله  امر ب  الءفيج   بعثوا منها يرام ب  ملحان بكتاب رسمول ا   

سىل رتمال البماري ، بني  مامر  فلام أتما  مل ينفر يف كتمابمه، ثم  مدا  ليمه فقتلمه، ثم اسمممتنهض  

بوا أن جييبو ،  ن أبا براء أعارام، فاسمتغا   ليهم بني سمليم، فنهضمت معه  صمية  فأ

ور ج وذكوان، وام ربائج م  بني سممليم، فأياطوا هبم، فقاتلوا فُقت لوا كلهم رضمموان  

ا   ليهم، سال كعم  ب  ميمد أاما بني دينمار ب  النجمار، فمإنمه ترك يف القتا وفيمه رمق،  

 مرو ب  أمية يف  ح املسملمي، ومعه املنهر ب  حممد ب   قبة    فارتث  م  القتا، وكان

ب  أييحه ب  اجلالح، فنفر سىل الءري قوم  ا العسممكر، فنهضمما نايية أصممحاهبا، فإذا  ا

الءري قوم  ا القتا، واخليج التي أصمابتهم مل تزل بعد، فقال املنهر ب  حممد لعمرو ب  

فقال ا نصممماري: ما  ،فنترب  اخلرب رسمممول ا   حق بلأمية: فام ترى؟ فقال: أرى أن ن

  .فقاتج يتى رتج ،املنهر ب   مرو هرتج في  ي    موطمكنت  رغ  بنفس

ر، عز ناصمميته  امر ب  ممممممب  أمي ة أسممريا ، فلام  أاربام أنه م  مضمماوأاه  مرو 

فرعر  مرو ، وذلك مر الرعير يف شهر وايد  ،الءفيج، وأطلقه    رربة كانت  ا أمه

م    :ب  أميمة، يتى سذا كمان بمالقرررة م  صمممدر رنماة، أربمج رعالن م  بني كالب، وريمج

أ هنام: م  أنتام ،بني سممليم، يتى نزال مر  مرو  ،فانتسممبا له، فأمهلهام يتى سذا ناما  ؟فسمم 

 . دا  ليهام فقتلهام، واو يرى أنه أصاب ثأرا  م  رتلة أصحابه

رتلمت    لقمد»:  أارب  بمهلمك، فقمال لمه رسمممول ا     فلام  رمدم  ا رسمممول ا   

 واها سب  غزوة بني النضري. ،«هامن  ي   د   ،رتيلي
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 ا الهي       أنس ب  مالك رال: د ا رسمممول ا   :رال  بد ا  ب  أيب طلحة

ْيمان   ،يف صمممالة الفجررتلوا أصمممحماب بير معونمة ثالثي صمممبمايما    يمد و  ا ر  ْمج وحل 

ية   صت ا  ورسوله. ،وُ ص 

 كيف ورر املسلمون هبها الغدر؟

وأنمه ليس ابما  وال   ،جيمد أن فيهما يزمما    ،وسدارتمه للمدولمة  املتتبر لقرارا  النبي  

، يف  أن مما يصممممج يف الرعير وبير معونمة كمأن فيمه نون تراب منمه  رمد  خيمد مه أيمد، و

يتى   ،فمإن أصممممج معماملمة العرب الوفماء بمالعهمد  ،ولك  املتمأممج عيمدا  ال جيمد تفريءما  منمه

  ،ال سممميام كبمارام، ورمد كفمج كبمار القوم تمأمي الصمممحمابمة   ،تكماد ال جتمد م  يغمدر بينهم

م    واغدر  الهي   اؤالءسممنرى أن و  ،بج سممواام ،غدر هبم ليسمموا م  كفلوا  ولك  م 

 ييث  ،يتى بعد داوهنم اإلسمالم  ،سميكون هنم غدر متكرر يف السمرية النبوية ،نجدأاج  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      ں  ڻ  ژ ؛   نه بعد وفاة النبي    نرتدوي

 .[97التوبة: ] ژہ  ہ  ہ  ہ    ۀڻ  ڻ  ڻ  ۀ

 :حماولة اغتيال النبي ، وريضبني النهيود غزوة 

بنفسمممه سىل بني النضمممري، مسمممتعينا  هبم يف دية ذينك القتيلي   هنض رسمممول ا   

مر أيب بكر   فقعمد رسمممول ا     ،هم رمالوا: نعمماللمهي  رتلهام  مرو ب  أميمة، فلام كل

يف ايمانمة   فماعتمر بنو النضمممري  ،م  أصمممحمابمه سىل عمدار م  عمدرامو مر و يل ونفر  

، ورالوا: م  رعج يصمممعد  ا ظهر البيت، فيلقي عديدة م  اليهود للدولة اإلسمممالمية

فمانتمدب لمهلمك  مرو ب  عحما  ب  كعم ،   ؟ ا حمممد صمممترة فيقتلمه فريجنما منمه

، فقام ومل يشمممعر بهلك أيد م  أصمممحابه مم  فأويى ا  تعاىل بهلك سىل رسمممول ا   
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، فأاربام بام اسممتلبثه أصممحابه راموا فرععوا سىل املدينة، وأتوا رسممول ا  معه، فلام 

أويى ا  تعماىل سليمه ممما أرادتمه اليهود، وأمر أصمممحمابمه بمالتهي ؤ حلرهبم، واسمممتعممج  ا 

وهنض سىل بني النضري يف أول السنة الرابعة م  اهنجرة، فحاوام    ،املدينة اب  أم مكتوم

نوا منه يف احلصمون، فأمر رسمول ا  بقءر ،  قريم اخلمر  سمت ليال، ويينيها نزل فتحصم 

  .النتج وسيرارها

ود   بد ا  ب  أيب ب  سملول وم  معه م  املنافقي سىل بني النضمري: سن ا معكم، 

فلام عماء   ،  وسن روتلتم رماتلنما معكم، وسن أارعتم ارعنما معكم، فماغرتوا بمهلمك

أن جيليهم ويكف    دمائهم،  ا  احلقيقة اهلوام وأسملموام، فسمألوا رسمول ا  

فمايتملوا بمهلمك سىل ايرب، ومنهم م   ،  أن  هنم مما نلمت اإلبمج م  أمواهنم سال السمممالح

ييي ب  أاء ، وسمالم ب  أيب   ؛صمار سىل الشمام، وكان مم  سمار معهم سىل ايرب أكابرام

أموال   م رسمممول ا  فقسممم  ،   الربير ب  أيب احلقيق، فدانت هنم ايرباحلقيق، وكنانة ب

ة، سال أنه أ ءي منها أبا دعانة سمامك ب  ارشمة،   بني النضمري بي املهاعري  ا ولي ااصم 

 وسهج ب  ينيف، وكانا فقريي .

ب   مرو ب    يمامي ب   مري ب  كعم   ؛ومل يسممملم م  بني النضمممري سال رعالن

ويف رصمممة بني النضمممري نزلت سمممورة    ،ب  وا ، فأيرما أمواهنام عحا ، وأبو سمممعد

 .شمراحل

أامرى تمون   لملممدولممةالميمهمود  ممرة  ا ممنميممة  حممماكمممتمهمم  ،المعمهمود  وامم   ،فموعمم  

لك    ،وسممح هنم بأاه أمواهنم، ومل يقتلهم النبي    ،اج املدينةأهاعرون وليسموا م   م

فال سممالح سال    ،واها معمول به يف كج الدول  ،السممالح أيرم  خلءورة الوضممر ا مني

 سالح الدولة.
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 :تأدي  ربائج نجد التي غدر  بالقراء والد اةغزوة ذا  الرران، 

  ،شمهر ربير اآلار وبعض مجادى ا وىل يف صمدر السمنة يف بعد  رام رسمول ا  

ثم غزا نجدا ، يريد بني حمارب وبني ثعلبة ب  سمعد ب  غءفان، واسمتعمج  ا املدينة أبا 

نزل نتال   الغفمماري، وهنض يتى  الررممان،  ذرٍّ  الغزوة ذا   اممه   يممت   ن   ؛وسنام سمممم 

 فلقي  ، ذا  الررمان :نقبمت وكمانوا يلفون  ليهما اخلرر، فلمهلمك سمممميمت  أرمدامهم 

يوميمها    ا، سال أنمه مل يك  يرب، وصممما  رسمممول ا   بنتمج مجعما  م  غءفمان، فتوافقو

 صالة اخلوف.

 :ناية سهنية للنبي 

غور  ب  احلار ،  :ويف اه  الغزوة أتى رعج م  بني حمارب ب  اصفة، اسمه

فرد     ،«ا »رمال:    ،واز  ، ورمال: يما حمممد م  يمنعمك من ي  فمأامه سممميف رسمممول ا   

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ :  روله تعاىل  غور  السمميف مكانه، فنزل يف ذلك

ڦ    ڤڤ  ڤ  ڤٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ

 .[11]املائدة:  ژڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

 : صورة م  صور الرتبية النبوية للصحابة

سىل غزوة ذا  الررمان م     ارعمت مر رسمممول ا     :ر ب   بمد ا  رمالب   عما

وععلت   ،يمرال: ععلت الرفار متض  فلام  رفج رسول ا   ،نتج،  ا مجج يل ضعيف

رال: رلت: يا رسممول ا     «ما لك يا عابر؟ »فقال: ، يتى أدركني رسممول ا    ،أتل ف

أ ءني اه   »ثم رال:  ،رال: فأنتته، وأناب رسمول ا     «أنته»أبءأ يب مجيل اها، رال: 

 رال: فأاهاا رسمول ا    ،رال: ففعلت  «العصما م  يدك، أو ارءر يل  صما م  شمجرة 
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يوااق   -والمهي بعثمه بماحلق-فركبمت فتره   ،«اركم  »ثم رمال:   ،فنتسممممه هبما نتسمممما 

 نارته موااقة. 

ثمت مر رسمممول ا    رمال:  «أتبيعني مجلمك امها يما عمابر؟ »فقمال يل:    رمال: وقمد 

نيمه يما   سذن تغبنني يما  ،رمال: رلمت: ال  «رمد أامهتمه بمدرام»رسمممول ا ، رمال:  رلمت: فسمممم 

يف ثمنه   رال: فلم يزل يرفر يل رسول ا     ،رال: رلت: ال  «فبدرمهي »رال:    ،رسول ا 

رلت: فهو لك،  ،  «نعم»رال: فقلت: أفقد رضيت يا رسول ا ؟ رال:   ،يتى بلغ ا ورية

رال: رلت: نعم يا رسول    «اج تزوعت بعد؟   ؛ يا عابر»رال: ثم رال:    ،«رد أاهته »رال:  

  «؟ أفال عارية تال بها وتال بك »رال: رلت: ال، بج ثيبا ، رال:    «أثي با  أم بكرا ؟ »ا ، رال:  

له سمممبعا ، فنكحت امرأة    ا  أصمممي  يوم أيد وترك بناتأيب  سن   ؛رال: رلت: يا رسمممول ا 

ا لو رمد عينما    ،أصمممبمت سن شممماء ا » ليه ، رمال:  عمامعمة جتمر رؤوسمممه  وتقوم  أمما سنم 

  ،« وأرمنا  ليها يومنا ذاك وسممعت بنا، فنفضمت نامررها   ،أمرنا بجزور فنحر    ، وارا  

سهنا  » : ، رال)وسممائد، وانا يقصممد الغنى( ما لنا م  نامرررال: رلت: وا  يا رسممول ا  

 ، رال: فلام  عينا وارا  أمر  رسمول ا  «فا مج  مال  كي سما    ، فإذا أنت ردمت   ،سمتكون 

داج ودالنا، رال:  فلام  أمسمى رسمول ا    ،وأرمنا  ليها ذلك اليوم  ،ور فنحر زبج

ثت املرأة احلديث وما رال يل رسممول ا   رال:  ،رالت: فدونك، فسمممر وطا ة ،فحد 

رال:  ،فلام أصممبحت أاه  برأ  اجلمج فأربلت به يت ى أنتته  ا باب رسممول ا  

ما  » فقال: ، فرأى اجلمج ثم  علسمممت يف املسمممجد رريبا  منه، رال: واره رسمممول ا  

رال: فُد يت له،   «؟فأي  عابر»رالوا: يا رسمممول ا  اها مجج عاء به عابر، رال:   «اها؟ 

اذام   »ود ما بالال ، فقمال لمه:    ،«أاي امه برأ  مجلمك، فهو لمكيما ب   »رمال: فقمال:  

رال: فوا  ما  ،ءاين أورية ومادين شمييا  يسمريا  رال: فهابت معه فأ   ،«بجابر فأ ءه أورية 
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مال ينمى  نمدي، ويرى مكمانمه م  بيتنما، يتى أصممميم  أمس فيام أصممميم  لنما يعني يوم 

ة.  احلر 

 بالرغم م  انشمغال النبي    ،والسملوكية مل تتورف أبدا  فالرتبية النبوية ا االرية  

واكمها  ،بمأمور المدولمة الكربى م  احلروب والسممملم واملعماامدا  واحلمهر م  النفمار...

واو م  أ فم   ،مهتممة بماملنمااج الرتبويمة وصمممنما مة املربي   ،جيم  أن تكون ا ممة دائام  

 ا مان.ا م  وا  امل التي تر  يف الدولة 

  :املسلمي ويقينهم فاينصورة م  ت

يف غزوة ذا        عمابر ب   بمد ا  ا نصمممماري رمال: ارعنما مر رسمممول ا   

رال:   «م  رعج يكلؤنا ليلتنا اه ؟ »منزال ، فقال:  الرران م  نتج، فنزل رسمممول ا  

رال:   ،فانتدب رعج م  املهاعري ، ورعج آار م  ا نصمار، فقاال: نح  يا رسمول ا 

وأصمممحمابمه رمد نزلوا سىل شمممعم  م     رمال: وكمان رسمممول ا  ،  «فكونما بفم الشمممعم  »

فلام اره الرعالن سىل فم الشممع ، رال  ،شممممممممرالوادي، ومها  امر ب  يا  و باد ب  ب

أوله أم آار ؟ رال: بج اكفني أوله،  ؛  أن أكفيكها نصممماري للمهاعري: أي الليج ق 

فلام رأى    ،ورام ا نصممماري يصممميل؛ رال: وأتى الرعج  ،رال: فاضمممءجر املهاعري فنام

رمال: فرمى بسمممهم فوضمممعمه فيمه، رمال: فنز مه    ،شمممتص الرعمج  رف أنمه ربييمة القوم

؛ رال: ثم رما  بسممهم آار فوضممعه فيه ه وثبت رال: فنز ه فوضممع  ،ووضممعه فثبت رائام 

؛ ثم  ماد لمه بمالثمالمث فوضمممعمه فيمه، رمال: فنز مه فوضمممعمه ثم ركر وسمممجمد ثم أام   رمائام  

عرف أن رمد نمهرا بمه فرآمهما الرعمج ف ،بمت، رمال: فوثم صمممفقمال: اعلس فقمد أ  ،صمممايبمه

أفال أاببتني    ،رال: وملا رأى املهاعري ما با نصاري م  الدماء رال: سبحان ا   ،فهرب

فلم أي  أن أرءعهما يتى أنفمداا، فلام تابر  ،سمممورة أررؤاا أول ما رماك؟ رال كنمت يف
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  ، بحففمه يم ا  لوال أن أضمممير ثغرا  أمرين رسمممول ا  أ يل  الرمي ركعمت فمأذنتمك، و

 لقءر نفيس ربج أن أرءعها أو أنفداا.

 :يضور مو د بدر املتفق  ليه

 ،مو دنا وسياكم بدر يف  امنا املسمممتقبج  رائال :  نادىرد كان أبو سمممفيان يوم أيد 

رف م  ذا   ممممنص بعض أصحابه أن جييبه بنعم؛ فأرام رسول ا   فأمر رسول ا   

الررمان بماملمدينمة، بقيمة مجمادى ا وىل، ومجمادى اآلارة، ورعم ، ثم اره يف شمممعبمان م   

ب  سملول، ونزل يف  فاسمتعمج  ا املدينة  بد ا  ب  أيب، السمنة الرابعة، للميعاد املهكور

 بدر، فأرام انالك ثامن ليال.

وبعض النا     ،يتى نزل تنة م  نايية الفهران ،واره أبو سمفيان يف أاج مكة

سنه ال يصلحكم سال   ؛رريف  شمممرفقال: يا مع  ،رد بلغ  سفان ثم بدا له يف الرعون :يقول

 ،وسن   امكم اها  ام عدب  ،بون فيه اللب شممممممروت  ،تر ون فيه الشمجر ، ام اصمي 

ام أاج مكة ،وسين  راعر فارععوا سنام    :يقولون  (،عيف السمممويق)  :فرعر النا  وسمممام 

 بون السويق.شمرارعتم ت

فمأتما  خمشمممى ب   مرو   ، ا بمدر ينتفر أبما سمممفيمان مليعماد    وأرمام رسمممول ا   

 تعبأ  ؛ا حممدفقال: ي ،واو الهي كان واد ه  ا بني ضمممرة يف غزوة ودان  ،الضمممري

وسن شميت مر ذلك رددنا سليك    ، نعم يا أاا بني ضممرة »مليعاد رريف  ا اها املاء، رال: 

ما لنا   ،رال: ال وا  يا حممد  «ثم عالدناك يتى جكم ا  بيننا وبينك   ، ما كان بيننا وبينك 

واها مما  ،ومل جصج لقاء ورتال  سىل املدينة رف رسول ا  مممثم انص ،بهلك منك ياعة

 للمسلمي. ا  معنوي ا  فسجج انتصار ،ال سيام وأن العدو او م  انسح  ،يسعد املؤمني 
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 :غزوة دومة اجلندل

بممدومممة اجلنممدل مجعمما  كثريا    بلغ رسمممول ا    م   ،يفلمون م  مر  هبم  ،أن   وأهن 

  ،بينها وبي دمشممق سس ليال   ،واي طرف م  أفوا  الشممام  ،يريدون أن يدنوا م  املدينة

واره   ،النا   فندب رسول ا     ،ة ليلةشممرة أوست  شممروبينها وبي املدينة سس  

   مفكان يسمري الليج ويك  ،يف ألف م  املسملمي   ،خلمس ليال بقي م  شمهر ربير ا ول

  ،سذا ام مغربون   ،ُيقمال لمه: ممهكور، فلام دنما منهم  ،لمه م  بني  مهرة  ومعمه دليمج  ،النهمار

وارب م    ،فأصماب م  أصماب  ،فهجم  ا ماشميتهم ور ا م ،وسذا آثار النعم والشماء

فلم   ،بسممايتهم فتفرروا ونزل رسممول ا    ،وعاء اخلرب أاج دومة  ،ارب يف كج وعه

رها  رايامممممموبث السمم ،فأرام هبا أياما   ،يلق هبا أيدا     ،فرععت ومل تصمم  منهم أيدا   ،وفر 

فقال: اربوا ييث سمممعوا أنك أاه    ، نهم رسممول ا  فسممأله  ،وأاه منهم رعال  

ليال بقي   شمممممرسىل املدينة لع ورعر رسمول ا    ،فعر   ليه اإلسمالم فأسملم  ،نعمهم

 م  شهر ربير اآلار.

 ملاذا أغار  ا أنعامهم؟

ثم    ،كيف واو يد ي النبوة  :ومنكري الرسمماال ري شممممممممركثري م  املسممتيقول 

 أليس اها  مج رءان الءريق؟   ؟يسءوا  ا ا نعام ويسلبها

هز هبما اجليو   جت سنام  ا أموال    ،أن السمممءو مل يك   ا أموال  ماممة  :واجلواب

 ليمه   ةمتفقم  ،لتغري  ا املمدينمة املنورة، وكمان رمانون ييمامة الغنمائم م  العمدو رمانونما   مامليما  

فم    ،وكمأنمه اليوم ررار تلس ا مم املتحمدة، وال مفر للمسممملمي سال العممج بمه  ،ا مم
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ويمأامه العمدو غنمائمهم! ومثمج امها القمانون العماملي    ،غري املعقول أن يرتكوا غنمائم العمدو

 وسنأيت  ليه ال يقا .      ،وما يتعلق به م،كان رانون الرر

 :غزوة اخلندر

منهم سالم    ؛أن  نفرا  م  هيودوبياهنا؛ ، امممم( 5)نة  كانت غزوة اخلندر يف شوال س

أبى احلقيق  ،ب  مشمممكما ب  أاءمم   ،واب   أيب احلقيق    ،وييي  الربير ب   ب   وكنممانممة 

 ،وأبو  امر الوائيل يف نفر م  بني النضمري وم  بني وائج ،واوذة ب  ريس ،ريونمممممالنضم

ا   :رمالوا  ،يمد وهنم سىل يرب رسمممول ا     ،مكمةيف  ارعوا يتى رمدموا  ا رريف   سنم 

سنكم أاج   ؛هيود  شممممممممرسممنكون معكم  ليه يتى نسممتأصممله، فقالت هنم رريف: يا مع

أفمديننما اري أم دينمه؟ رمالوا: بمج دينكم   ،والعلم بام أصمممبحنما نتتلف فيمه ،الكتماب ا ول

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ژ فأنزل ا  فيهم:  ،باحلق  منمهوأنتم أوىل   ،اري م  دينمه

ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ       ىئ  يئ  جب  حب  خب  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  مب  ىب   

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  

  .[55-51اء:]النس ژڈ   ڈ  

ام ونشممءوا ملا د وام سليه م  يرب رسممول ا   ،فلام رالوا ذلك لقريف   ، 

وا غءفمان م   ؤثم اره أوليمك النفر م  هيود يتى عما  ،فماعتمعوا لمهلمك واسمممتعمدوا لمه

م سميكونون معهم  ليه ،فد وام سىل يرب رسمول ا    ،ريس  يالن  ،وأاربوام أهن 

 .واعتمعوا معهم فيه ،وأن رريشا  رد تابعوام  ا ذلك
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 ،فكانوا أربعة آالف  ،ومجعوا أيابيشممهم وم  تبعهم م  العرب  ،وجتهز  رريف

وكمان    ،ورمادوا معهم ثالثامئمة فر  ،ونلمه  ثامن ب  طلحمة  ،دار النمدوة و قمدوا اللواء يف

ورأ م بنو سمممليم   ،وارعوا يقودام أبو سمممفيان ب  يرب  ،معهم ألف وسسمممامئة بعري

  ،وكانوا سممبعامئة يقودام سممفيان ب  سمميد شمممس يليف يرب ب  أمية   ،بمر الفهران

،  وارعت معهم بنو أسممد  ،الهي كان مر معاوية بصممفي   ،السمملميواو أبو أيب ا  ور  

ام  يينة  وام ألف يقود ،يقودام طليحة ب  اويلد ا سدي، وارعت فزارة فأو بت

  وارعت بنو ،وام أربعامئة يقودام مسممعود ب  رايلة  ،ب  يصمم ، وارعت أشممجرا

 واره معهم غريام. ،يقودام احلر  ب   وف ،وام أربعامئة ،مرة

وكانوا ثالثة  ،وام ا يزاب ،ة آالفشممرفكان مجير القوم الهي  وافوا اخلندر  

وأاربام ارب  ،ندب النا  ،فلام بلغ رسول ا   ،ا مر سىل أيب سفيان نو نا ، ساكر

فأ ج  ذلك    ،باخلندرالفار   فأشمممار  ليه سممملامن    ،وشممماورام يف أمرام ، دوام

 ،وكان املسلمون يوميه ثالثة آالف ،سىل سمفح سملر و سمكر هبم رسمول ا    ،املسملمي 

 وكمج يف ستة أيام. ،ا املدينةثم اندر   ،واستتلف  ا املدينة اب  أم مكتوم

  ،ترغيبا  للمسملمي يف ا عر   ؛يف يفر اخلندرمر النا  بيد    مج رسمول ا  و

و   املسممملمي يف  وأبءأ    رسمممول ا    ،فدأب ودأبوا ،و مج معه املسممملمون فيه

  لواذا  ويتسمللون   ،وععلوا يورون بالضمعف م  العمج ، ملهم ذلك رعال م  املنافقي 

وععمج الرعمج م  املسممملمي سذا نمابتمه النمائبمة م    ،وال سذن  بغري  لم م  رسمممول ا   

فمإذا    ،ويسمممتمأذنمه يف الل حور هبما  ،يمهكر ذلمك لرسمممول ا     ،احلماعمة التي البمد لمه منهما

  ري وايتسابا  به.رغبة  يف اخل ؛رعر سىل ما كان  ليه م   مله  ،ى ياعتهمرض



241 

 

 فمأتيمت النبي   ،ع  اب   مر، رمال: بعثني امايل  ثامن ب  مفعون آلتيمه بلحمافف

 ن  رسمول ا   س  :م  لقيت منهم فقج هنم»ورال يل:  ،فأذن يل  ،فاسممتأذنته واو باخلندر

ن رسول  س :فقلت هنم  ،فلقيت النا  ،رال: فكان ذلك يف برد شديد  «يأمركم أن ترععوا 

  تعماىل فأنزل ا   ، منهم اثنمان أو وايد يأمركم أن ترععوا، رال: وا  ما  ءف  يل ا  

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ژ يف ذلك:  

ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

  .[62]النور:  ژڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ     ڄ   ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 ويمهابون م  غري سذن ،للمنمافقي المهي  كمانوا يتسمممللون م  العممجتعماىل  ثم  رمال  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  ژ :  الممنممبممي

گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

رد  ، أي:  [64–6٣]النور:  ژہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ھ  ھھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ   

  .أو كهب ريعلم ما أنتم  ليه م  صد

 :املعونة اإلهنية

أنمه    ؛منهما أن عمابرا  كمان جمد   ؛النبوة  ا وكمان يف يفر اخلنمدر آيما  م   المم

  فأاه ،فشمكوا ذلك سىل رسمول ا   )صمترة(، ديةاشمتد   ليهم يف بعض اخلندر كُ 

 كثيبا  أايج.  فعاد ا،املعول ورضهب

الهي عاء  به ابنة بشري ب  سعد  بيها وااهنا  بد    ،ارب احلفنة م  التمر  :ومنها

ي رسمممول ا     ،«ااتيه»:  فقال هنا رسمممول ا     ،ليتغديا به  ؛ا  ب  رواية فصمممب ته يف كف 

، ؛ اوب يف أاج اخلندر »ثم رال إلنسممان  ند :   ه،ثم أمر بثوب فبسمم  ل  ،فام من ام  
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يتى  ،وععمج يزيمد ،فجعلوا يمأكلون منمه ،فماعتمر أامج اخلنمدر  ليمه ،«أن الم سىل الغمداء 

 وسنه ليسق  م  أطراف الثوب. ،صدر أاج اخلندر  نه

ّد سمينة، رال: صنعتها وسنام أريد أن وكانت غري ع   ،عابر  (1)يديث شوهية :ومنها

رفوا مر  ممأن انص  ؛ربممأمر صاراا  فص ،فلام رلت له  ،ويد   رف معي رسول ا  ممينص

رال: فأربج   ،رال: رلت: سنا   وسنا سليه راععون  ،سىل بيت عابر ب   بد ا   رسمول ا   

ى ا     ،فمأارعنمااما سليمه  ،فجلس  ،النما  معمه وتوارداما   ،ثم أكمج  ،تعماىلفربك ثم سمممم 

  ،وام ألف   يتى صممممدر أامج اخلنمدر  نهما  ،آارون  كلام فرغ روم رماموا وعماء  ،النما 

ن  جيننما  سو  ،ن برمتنما لتغ  كام ايسو  ،أكلوا يتى تركو  وانحرفوافمأرسمممم بما  لقمد  

 .ليتبز كام او

، ورسممول ا  سمملامن الفار   رال  : رضبت يف نايية م  اخلندر فغلفت  يل 

ة املكمان  يل     ،فلام رآين أرضب  ،رريم  مني   ،نزل فمأامه املعول م  يمدي   ،ورأى شممممد 

ثم  ،ثم رضب به أارى فلمعت قته بررة أارى  ،ربه رضبة ملعت قت املعول بررةمممفض

مما امها   ،رمال: رلمت: بمأيب وأمي أنمت يما رسمممول ا  ،رضب بمه الثمالثمة فلمعمت بررمة أارى

رال:   «؟أورد رأيت ذلك يا سلامن »رب؟ رال: ممالهي رأيت يلمر قت املعول وأنت تض

ا ا وىل»رمال:    ،رلمت: نعم ا الثمانيمة   ، فمإن ا  فتح  يل   هبما اليم    ؛ أمم  فمإن  ا  فتح  يل      ؛ وأمم 

ا الثالثة ،هبا الشام واملغرب  .«رشمرفإن ا  فتح  يل   هبا امل ؛وأم 

 
 ليست سمينة.وتصغري شاة، فهي نحيلة  (  1) 
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  ،يتى نزلت بمجتمر ا سميال  ،أربلت رريف  ،م  اخلندر وملا فرغ رسمول ا   

يتى   ،ربلوا تعنق هبم ايلهمأثم    ،وغءفمان وم  تبعهم بمهنم  نقمي سىل عمانم  أيمد

 .رأو  رالوا: وا  سن اه  ملكيدة ما كانت العرب تكيداا فلام ،ورفوا  ا اخلندر

يتى ععلوا ظهورام سىل سملر يف ثالثة آالف   ،واملسملمون واره رسمول ا  

وأمر بالنسممماء   ،واخلندر بينه وبي القوم  ،رب انالك  سمممكر  مممممممفضممم  ،م  املسممملمي 

 والهراري أن جيعلوا يف اآلطام.

وكان    ،ولواء ا نصممار بيد سممعد ب   بادة  ،ء املهاعري  بيد ميد ب  يارثةكان لوا

وميد ب  يارثة يف ثالثامئة رعج   ،يبعث سممملمة ب  أسممملم يف مائتي رعج رسمممول ا  

  .وذلك أنه كان خياف  ا الهراري م  بني رريفة ،ويفهرون التكبري ،جرسون املدينة

ڭ    ..ٿ )  :ر ويوم بني رريفمةيوم اخلنمد وكان شمممعمار أصمممحماب رسمممول ا  

 (.ڭ

 ،ربوا ايلهم فارتحمت منهمممممفضم  ،م  اخلندر ضميقا    مكانا  ت ا يزاب  ثم تيمم

واره  يل  ب  أيب طمالم  يف نفر معمه م     ،فجمالمت هبم يف السمممبتمة بي اخلنمدر وسممملر

وأربلت الفرسممان تعنق   ،يتى أاهوا  ليهم الثغرة التي أرحموا منها ايلهم  ،املسمملمي 

 نحوام.

 ،فيغدو أبو سمفيان ب  يرب يف أصمحابه يوما   ،كون يتناوبون بينهمشممممممروكان امل

ويغمدو ابرية ب  أيب وام    ،ويغمدو  مرو ب  العمال يومما    ،ويغمدو امالمد ب  الوليمد يومما  

فال   ،ويغمدو رضار ب  اخلءماب الفهري يومما    ،ويغمدو  كرممة اب  أيب عهمج يومما    ،يومما  
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ويناوشمون أصمحاب رسمول ا    ،يتفررون مرة وجيتمعون أارى  ،يزالون جييلون ايلهم

، .ويقدمون رما م فريمون 

 :رتج صنديد م  ا يزاب

فلم يشمممهمد يوم  ،يتى أثبتتمه اجلرايمة  ،بمدرود رمد رماتمج يوم    وكمان  مرو ب   بمد

فلام ورف او وايلمه رمال: م     ،فلام كمان يوم اخلنمدر اره معلام  لريى مكمانمه  ،أيمد

اللهم  »سميفه و ممه ورال:  ، فأ ءا  رسمول ا  يبارم؟ فربم له  يل  ب  أيب طال   

 .«أ نه  ليه

 :ايانة بني رريفة

وكمان    ،مرتاصمممة الف املسممملمي آار املمدينمة املنورةكمانمت ربيلمة بني رريفمة بيوتما  

يتى أتى  ري  مممممتره ييي ب  أاء  النضمف،  هد الدفان املشمرتك بي النبي  بينهم و

 وكان رد وادن رسول ا   ،صاي   قد بني رريفة و هدام ،ب  أسد القرظيكع   

فاسممتأذن    ،فلام سمممر كع  بحيي أغلق دونه باب يصممنه  ،و ارد   ا ذلك ، ا رومه

سنمك    ،يافتح يل، رمال: وجمك يما يي  ،فنمادا  ييي: وجمك يما كعم   ،فمأبى أن يفتح لمه  ، ليمه

ومل أر منه سال وفاء   ،ما بيني وبينه ا  فلسممت نارضمم  ،رد  ااد  حممدا   ينوس  ،موامرؤ مشممؤ

 ج، رال: وا  سن أغلقت دوين سال  وصممدرا ، رال: وجك افتح يل أكلمك، رال: ما أنا بفا

فقمال: وجمك يما    ،فمأيفظ الرعمج ففتح لمه  ،كمج معمك منهماآن  أ  (1)توفما   ا عشممميشمممتمك

عيتمك بقريف يتى أنزهنم بمجتمر ا سممميمال م     ،عيتمك بعز  المدار وببحر طمام  ،كعم 

رمد  ماامدوين و مارمدوين و  ،سىل عمانم  أيمد  ،يتى أملتهم بمهنم  نقمي  ،روممة وغءفمان

 
 اجلشيشة: طعام يصنر م  الرب، ويسمونه العامة: الدشيف.  (1) 
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ال يربيوا يتى نسمممتأصمممج حممدا  وم  معه، رال له كع : عيتني وا  بهل  الدار  أ ا 

د ني ومما أنما    ،يوجمك يما يي  ،ير مد ويربر وليس فيمه يشء  ،  ؤرمد ارار مما  (1)وبجهمام

فلم يزل ييي بكعم  يفتلمه يف المهروة    ،فمإين مل أر م  حمممد سال صممممدرما  ووفماء  ، ليمه

لي  رععمت رريف   ،ن أ ءما   همدا  م  ا  وميثمارما  أ ا    ،يتى سممممح لمه  والغمارب

فنقض   ،أن أداج معك يف يصمنك يتى يصميبني ما أصمابك  ،وغءفان ومل يصميبوا حممدا  

 فلام انتهى سىل رسمول ا    ،وبرت مما كان بينه وبي رسمول ا    ،كع  ب  أسمد  هد  

ومعهام اب     ،سمممعد ب  معاذ وسمممعد ب   بادة بعث رسمممول ا    ،اخلرب وسىل املسممملمي 

؟  أيّق ما بلغنا    اؤالء القوم   ، انءلقوا يتى تنفروا »رواية وأاوا  ب  عبري، فقال:  

وسن كمانوا  ا    ، وال تفتوا يف أ ضممماد النما    ، فمأحلنوا سيل  حلنما  يتى أ رفمه  ،فمإن كمان يقّما  

فوعمدوام  ا   ،فترعوا يتى أتوام  «لمك للنما  فماعهروا بمه   ، الوفماء فيام بيننما وبينهم

ال  همد بيننما   ؟م  رسمممول ا  :ورمالوا  ،نمالوا م  رسمممول ا     ،أابمث مما بلغهم  نهم

وكان رعال  فيه يدة، فقال له  ،فشممامتهم سممعد ب  معاذ وشممامتو    !!وبي حممد وال قد

 ؛ة، وذكر اب   ائهفام بيننا وبينهم أربى م  املشممامت  ،سممعد ب   بادة: دن  نك مشممامتتهم

ما بيننا وبينهم أربى م  املشممامتة سممعد   :والهي رال له  ،أن الهي شممامتهم سممعد ب   بادة

فسممل موا  ليه ثم رالوا:    ،ثم أربج سممعد وسممعد وم  معهام  ا رسممول ا    ،ب  معاذ

ا   » : كغدر  ضمج والقارة بأصمحاب الرعير، فقال رسمول ا    :أي ؛ ضمج والقارة

 .«املسلمي شمروا يا معشمرأب ..أكرب

وأتاام  دوام م  فورهم وم  أسممفج    ،واشممتد  اخلوف ،و فم  ند ذلك البالء

يتى رمال معتم  ب    ،النفمار م  بعض املنمافقي  قوحل ،يتى ظ  املؤمنون كمج ظ  ،منهم

 
 السحاب الرريق الهي ال ماء فيه. 1
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وأيدنا اليوم ال يأم   ا نفسه   ،رمممرى وريصمممرشري: كان حممد يعدنا أن نأكج كنوم كس

 ورد شهد بدرا . ،أن يها  سىل الغائ ، وريج: مل يك  معت  م  املنافقي 

 ورال اب   ائه ورال رعال مم  معه: يا أاج يثرب ال مقام لكم فارععوا.

وذلك    من م     ،سن بيوتنا  ورة م  العدو  ؛يا رسول ا   :رال أو  ب  ريفيو

 فإهنا ااره م  املدينة. ،هن لنا أن نتره فنرعر سىل ديارناائف ،رعال رومه

م  شهر مل  ا  رريب  ،ي  ليلةشممركون بضعا  و شممروأرام  ليه امل ،فأرام رسول ا  

 .يك  بينهم يرب سال الرمي بالنبج واحلصار

وأربمج نوفمج ب   بمد ا  ب  املغرية املتزومي  ا فر  لمه ليوثبمه    :رمال اب   مائمه

  وأرسملوا سىل رسمول ا   ،كي شممممممروكرب ذلك  ا امل ،فورر يف اخلندر فقتله ا   ،اخلندر

 :فرد  سليهم رسمول ا    ، ا أن تدفعو  سلينا فندفنه  ،سن ا نعءيكم الدية :«نه ابيث س ،  

 :، وريج«وال أرب لنا يف ديته   ، وال نمنعكم أن تدفنو    ،   ديته عفلعنه ا  ول  ، ابيث الدية 

  ،مل يءل  ملكا  وال ماال   واها م  الدالئج  ا أن النبي    ،ة آالفشممرأ ءوا يف عثته  

 فأ ءاام عثته ومل يأاه شييا .

 :مفاوضا  سياسية

سىل  يينة ب  يص  م  يهيفة اب  بدر الفزاري وسىل احلار    وبعث رسول ا   

 ا أن يرععا بم  معهام    ،فأ ءامها ثلث ثامر املدينة ،ومها رائدا غءفان  ،ب   وف املري

ومل تقر الشمهادة وال   ،يتى كتبوا الكت  ،لصملحافجرى بينه وبينهام   ، نه و   أصمحابه

بعث سىل سمعد ب   ،أن يفعج فلام أراد رسمول ا    ،ة يف ذلكغسال املراو ، زيمة الصملح

أمرا  قبه   ؛يا رسممول ا  :فقاال ،واسممتشممارمها فيه ،معاذ وسممعد ب   بادة يهكر ذلك هنام
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بج يشء  »رال:  ؟ييا  تصمنعه لناأم شم  ،أم شمييا  أمرك ا  به البد لنا م  العمج به  ،فنصمنعه

  ، أين رأيمت العرب رمد رمتكم    رو  وايمدة   وا  مما أصمممنر ذلمك سال  ،أصمممنعمه لكم

فقال له   ،«ر  نكم م  شمموكتهم سىل أمر ماممممم فأرد  أن أكسمم   ،وكالبوكم م  كج عان 

ك با  و بادة  شممممممممممررد كنا نح  واؤالء القوم  ا ال ؛سمممعد ب  معاذ: يا رسمممول ا 

 ،وام ال يءمعون أن يمأكلوا منهما ثمرة سال ررى أو بيعما    ،ال نعبمد ا  وال نعرفمه  ،ا وثمان

ممالنما هبمها م     ؟فحي أكرمنما ا  بماإلسمممالم وامدانما لمه وأ زنما بمك وبمه نعءيهم أموالنما

: ا  بيننما وبينهم، فقمال رسمممول ا  يتى جكم    ،وا  ال نعءيهم سال السممميف ،يماعمة

ثم رمال: ليجهمدوا    ،فتنماول سمممعمد الصمممحيفمة فمحما مما فيهما م  الكتماب  ،«فمأنمت وذاك »

 . لينا

 :صابة سعد ب  معاذس

   اصممم يبان ب  رما  كام يدّ  ،فقءر منه ا كحج ،سممعد ب  معاذ بسممهم  يرم

فلام أصممممابمه رمال: امهاما مني وأنما اب  العررمة، فقمال لمه   ،بني  مامر ب  لؤي  العررمة أيمدُ 

رال سممعد: اللهم سن كنت أبقيت م  يرب رريف ثم  ،ر ا  وعهك يف النارسممعد:  ر  

فمإنمه ال روم أيم   سيل  أن أعماامد م  روم آذوا رسمممولمك وأارعو     ،فمأبقني هنما  ،شمممييما  

بو ، اللهم سن كنت رد وضممعت احلرب بيننا وبينهم وال متتني    ،ععلها يل شممهادةفا  ،وكه 

 يتى تقر   يني م  بني رريفة.

 :الفرهيتبعه  ،ذكاء سيا  نبوي

سين   ؛فقال: يا رسمممول ا  أتى رسمممول ا    ،ثم سن نعيم ب  مسمممعود ا شمممجعي

سنام أنت  »: فمرين بام شميت، فقال رسمول ا    ،وسن رومي مل يعلموا بإسمالمي ،أسملمت
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ل  نا ما اسممتءعت   ، فينا رعج وايد فتره نعيم ب  مسممعود  ،  «فإن احلرب اد ة   ، فته 

رمد  رفتم ود ي    ؛فقمال: يما بني رريفمة ،وكمان هنم نمديام  يف اجلمااليمة  ،يتى أتى بني رريفمة

ة ما بيني وبينكم، رالوا: صدرت ،سياكم فقال هنم: سن  رريشا   ،لست  ندنا بمتهم ،وااص 

ال تقدرون  ا   ،دكم وبه أموالكم ونسمماؤكم وأبناؤكموغءفان ليسمموا كام أنتم، البلد بل

ورد   ،وا حلرب حممد وأصمممحابهؤوسن رريشممما  وغءفان رد عا  ،أن تتحولوا منه سىل غري  

فمإن رأوا هنزة     ،فليسممموا كمأنتم  ،وبلمدام وأمواهنم ونسمممماؤام بغري    ،ظماارمتوام  ليمه

وال   ، الرعمج ببلمدكموال وا بينكم وبي   ،وسن كمان غري ذلمك حلقوا ببالدام  ،أصممممابواما

  ،افهم شممممرطارة لكم به سن اال بكم، فال تقاتلوا مر القوم يتى تأاهوا منهم رانا  م  أ

   شممممر  ا أن يقاتلوا معكم حممدا  يتى تناعزو ، رالوا: لقد أ ،يكون بأيديكم ثقة لكم

 .بالرأي

 :فقال  يب سفيان ب  يرب وم  معه م  رعال رريف  ،ثم اره يتى أتى رريشا  

نمه رمد بلغني أمر  رمد رأيمت أن أبلغكمو  نصمممحما  سرمد  رفتم ود ي لكم وفراري حمممدا ، و

هيود رد ندموا  ا ما صنعوا    شممممرفاكتموا  ني، رالوا: نفعج، رال: تعلمون أن مع ،لكم

فهج يرضمميك أن نأاه  ،ا ما فعلناورد أرسمملوا سليه أنا رد ندمنا    ،فيام بينهم وبي حممد

رب  مممممممفنعءيكهم فتضممم  ،افهمشممممممممممرم  رريف وغءفان رعاال  م  أ لك م  القبيلتي 

فإن  .فأرسمج سليهم: نعم؟ يتى نسمتأصملهم ،ثم نكون معك  ا م  بقي منهم ،أ نارهم

 .فال تدفعوا سليهم رعال  وايدا   ،بعثت سليكم هيود يلتمسون منكم رانا  م  رعالكم

 ،سنكم أصممميل و شمممرييت ؛غءفان شمممممممممرفقال: يا مع ،يتى أتى غءفانثم اره 

مما أنمت  نمدنما بمتهم، رمال:   ،وال أراكم تتهموين، رمالوا: صممممدرمت  ،وأيم   النما  سيل

رام ، رالوا: نعم، ثم رال هنم مثج ما رال لقريف ويه   .فاكتموا  يل 
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، وكان م  صممنير ا  لرسمموله    ،فلام كانت ليلة السممبت م  شمموال سممنة سس

و  غءفان سىل بني رريفة  كرمة ب  أيب عهج يف نفر ؤأرسممج أبو سممفيان ب  يرب ور

 مدوا  أفم  ،رمد المك اخلف  واحلمافر  ،سنما لسمممنما بمدار مقمام  :فقمالوا هنم  ،م  رريف وغءفمان

ورد   ،تفأرسممملوا سليه أن اليوم يوم السمممب ،للقتال يتى نناعز حممدا  ونفرغ مما بيننا وبينه

 ومر ذلك فال نقاتج معكم يتى تعءونا رانا . ،يف السبت ى لمتم ما نال منا م  تعد

فردوا سليهم الرسمج   ،فلام رعر الرسمول بهلك رالوا: صمدرنا وا  نعيم ب  مسمعود

وسال فال  هد بيننا وبينكم،   ،فاارعوا معنا سن شممميتم  ،ورالوا: وا  ال نعءيكم رانا  أبدا  

ل ا  بينهم وااتلفت كلمتهمفقال بنو رريفة  .: صدر وا  نعيم ب  مسعود، واه 

 :تداج العناية اإلهنية واملدد

وبعث ا   ليهم رجا   اصفا  يف ليال شديدة الربد، فجعلت الريح تقل  أبنيتهم،  

رال   ،ااتالف أمرام رسمممول ا  لصمممج  وملا  رال يهيفمة ب  اليامن:    ،وتكفمأ ردورام

أسمممأل ا  أن يكون رفيقي    ، م  رعمج يقوم فينفر لنما مما فعمج القوم ثم يرعر »:  النبي  

فام رمام رعمج م  القوم م  شممممدة  ،  -الرععمة  شمممرتن رسمممول ا   ورمد ا-  «يف اجلنمة؟ 

فلم يك  يل بد م  القيام يي   ،فلام  مل يقم أيد د اين  ،وشممدة الربداخلوف وشممدة اجلهن  

، فانفر ماذا يفعلون، وال قدث  شمممييا   اذا  فاداج يف القوم   ؛ يا يهيفمة »فقمال:  ،د اين

أمماممك وم  الفمك و   يمينمك و   شممماملمك يتى  يففمك ا  م   ،  رم،  يتى تمأتينما 

فام شمق     ،كأنه ايتمج ايتامال   ا  بد اء رسمول ا  شممممممرفقام يهيفة مسمتب  ،«ترعر سلينا

ف كج  امرت منكم  شممر ليه يشء مما كان فيه، وسمر أبا سفيان يقول: يا مع رريف ليتعر 

فقبض يمهيفمة  ا يمد رعمج    يمينمه فقمال: م  أنمت؟ رمال: أنما معماويمة ب  أيب    ،عليسمممه

لك  وفعمج ذ ،وربض  ا يمد آار    يسمممار ، فقمال: م  أنمت؟ فقمال: أنما فالن ،سمممفيمان
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سنكم وا  ما  ؛رريف  شممممريا مع :ثم رال أبو سفيان ،فبدرام باملسألة ،اشية أن يفء  له

ولقينما م  امه     ،وأالفتنما بنو رريفمة  ،ولقمد المك الكران واخلف    ،أصمممبحتم بمدار مقمام

فارقلوا فإين  ،وال تقوم لنا نار ،وال تثبت لنا ردر ،ما يسممتمسممك لنا بناء  ،الريح ما ترون

ولوال  همد   :فام يمج   قمال يمد  سال واو رمائم، رمال يمهيفمة  ،مرقمج، ووثم   ا مجلمه

 ند   ثم أتيت رسممول ا   ،لقتلته بسممهم ،أال أيد  شممييا   ؛سيل  سذ بعثني رسممول ا  

 ،وسمممعت غءفان بام فعلت رريف  ،فحمد ا   ،فأاربته  ،فوعدته رائام  يصمميل    ،رييلهم

 اععي سىل بالدام.فشمروا ر

نح  نسمممري    ، ننمما واآلن نغزوام وال يغز»  :يي أعا ا يزاب  النبي    ورممال

 .«سليهم

 :درو  غزوة اخلندر

 ولو كانوا خمتلفي لكنهم  ا احلق يدا  وايدة. أ داء احلق دائام   -1

واي اءمة فمارسممميمة  سمممكريمة ال تعرفهما  ،بحفر اخلنمدر  يف رضمممما النبي   -2

ولو كان مم  يعبدون النار    ،ن املسممملم يقبمج كج عديد مفيد يف احلياةأداللة  ا   ،العرب

ومم  جاربون اإلسمممالم، ورد ظ  سمممءحيو الفهم أن اإلسمممالم ال يقبج شمممييا  م  غري 

ن اإلسمالم  ويعدون ذلك نقصما  يف شمتصمية اإلسمالم واسمتقالليته!! بينام نجد أ  ،املسملمي 

 ربج ما  ند غري املسلمي وانتفر به.

مر  أبمج    ،ومل يمأمر عربيمج بقتمج أ مداء اإلسمممالم ،املمدد اإلهني  مل ينتفر النبي   -٣

تتوافق مر    فكمج ييماة النبي    ،بحفر اخلنمدر ليال  وهنمارا  ربمج تيء عيو  ا يزاب

 السن  الكونية. 
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ولك  م  احلكمة أال تقسممو  ا   ، ند اجلد يف العمج يفهر املنافق م  املؤم   -4

 بها  عديدة.عبج تتألفه ال سيام يف مواط  أنت لست فيها بحاعة لفتح  ،املنافق

كام يصممممج يف تمأاري الصمممحمابمة   ،جيوم تمأاري الصممملوا  ومجعهما يف احلرب -5

 نه رد    ؛بج ال جيوم  ،ن تصيل وترتك اجلبهة املشتعلةصممر، وليس م  احلكمة ألصالة الع

 اهنزيمة. ناييتكأيت م  ت

ولو تنامل    منافر ارتصمممادية أو   ،العدو  نه  ر فمممممممجيوم للحاكم أن يصممم  -6

 يرصا   ا  دم سرارة الدماء. ؛نحواا

وال يعتمد  ا التحالفا  التي رد يغدر هبا   ،ال بد أن جهر املسممملم م  الغدر  -7

 العدو، كام فعج اليهود.

يزاب بماالسمممتعمانمة بنعيم ب  مسمممعود  ا   ورمد امدن النبي    ،احلرب امد مة  -8

 وأورر بي ا يزاب الفررة. ،شجعيا 

كج ما يمك  فعله م  ا سباب    بعدما فعج النبي    ، ندما اشتد  الكربا   -9

مدك  ، أفإذا انقءعت أسمممباب ا ر   ،فأنقه املسممملمي   أتى املدد اإلهني ،املانعة للهزيمة

 ا  بأسباب السامء.

 العدو. حماربة م  غدر بالوط  واانه فور االنتهاء م ال بد م  حماسبة  -10

 :اونة الوط  غزوة بني رريفة

بينا او  ندي سذ    ،يوم اخلندر  رالت: مل ا رعر النبي    اريض ا   نه    ائشمممة 

 ،فترعمت يف أثر    ،ووثم  وثبمة منكرة واره، فمارتمان لمهلمك رسمممول ا    ،ُدر  البماب

فقمال: أورمد وضمممعمت   ،متكئ  ا معرفمة المدابمة يكل ممه  والنبي    ،فمإذا رعمج  ا دابمة
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وما  ،فقال عربيج: ما وضمعت املالئكة السمالح بعد  ،«نعم»السمالح يا رسمول ا ؟ رال: 

فإين  امد    ،سن  ا  يأمرك يا حممد باملسمري سىل بني رريفة  ،رععت اآلن سال م  طل  القوم

نا  فأذ ن يف النا :   فأمر رسمول ا   ،سليهم فمزلزل هبم م  كان سمامعا  مءيعا  فال  »مؤذ 

  .«ر سال ببني رريفةميصل ي  العص

واخليج سمتة وثالثون فرسما ، وذلك   ،وام ثالثة آالف  ،ثم سمار سليهم يف املسملمي 

يف يوم ا ربعاء لسممبر بقي م  ذي القعدة، واسممتعمج  ا املدينة اب  أم مكتوم فيام رال 

 اب  اشام.

  ،وابتمدراما النما    ، يّل ب  أيب طمالم  برايتمه سىل بني رريفمة  ورمدم رسمممول ا   

فرعر يتى ،  سمممر منها مقالة ربيحة لرسممول ا ف  ،فسممار يتى سذا دنا م  احلصممون

 ليك أال تدنو م  اؤالء ا اابيث،   ،ال  ؛بالءريق فقال: يا رسول ا   لقي رسول ا   

لو رأوين مل يقولوا  »رال: نعم يا رسمول ا ، رال:    «مل؟ أظنك سممعت منهم يل أذى »رال: 

اج أازاكم    ؛ يا ساوان القردة »م  يصموهنم رال:   فلام  دنا رسمول ا     «م  ذلك شمييا  

 .ما كنت عهوال   ؛رالوا: يا أبا القاسم «  وأنزل بكم نقمته؟ا

بنفر م  أصمحابه بالصموري  ربج أن يصمج سىل بني رريفة فقال:   ومر  رسمول ا   

 ا بغلمة   ،مر  بنما دييمة ب  اليفمة الكلبي  ؛رمالوا: يما رسمممول ا   «امج مر  بكم أيمد؟ »

بعث سىل    ،ذاك عربيج»: و ليها رءيفة ديباه، فقال رسممول ا   ، ليها ريالة ،بيضمماء

صممموهنم  ، بني رريفة   وملا أتى رسمممول ا    ،«ويقهف الر   يف رلوهبم  ، يزلزل هبم ي

فمأتى رعمال م  بعمد العشمممماء   ،وتاليق بمه النما   ،نزل  ا بير م  آبماراما  ،بني رريفمة

ر سال يف بني  مممم ال يصملي  أيد العصم »: ر لقول رسمول ا  مممممومل يصمل وا العصم  ،اآلارة

يتى  لقول النبي   ؛وأبوا أن يصممملوا ،فشمممغلهم ما مل يك  هنم منه بد يف يرهبم  «رريفة 
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فام  اهبم ا  بهلك يف كتابه وال   ،ر هبا بعد العشاء اآلارةممفصلوا العص  ،تأتوا بني رريفة

 . ن فهم به رسول ا  

ورهف  ،يتى عهدام احلصمار ،ي  ليلةشممممممرسسما  و    وياوام رسمول ا

ا  يف رلوهبم الر  ، ورد كان ييى ب  أاء  داج مر بني رريفة يف يصمممنهم، يي 

 .وفاء  لكع  ب  أسد بام كان  ااد   ليه  ،رععت  نهم رريف وغءفان

رمال كعم  ب   ،غري منرصمممف  نهم يتى ينماعزام  فلام أيقنوا بمأن رسمممول ا  

وسين  ار   ليكم االال    ،رد نزل بكم م  ا مر ما ترون  ؛هيود شمممممممرأسممد هنم: يا مع

رمه :رمال  ؟فتمهوا أهيما شممميتم، رمالوا: ومما اي  ،ثالثما   فوا  لقمد  ،نتمابر امها الرعمج ونصمممد 

نون  ا دمائكم وأموالكم  فتأم  ،وسنه للهي جتدونه يف كتابكم  ،تبي لكم أنه لنبيي مرسمج

وال نسممتبدل به غري ، رال: فإذا    ،وأبنائكم ونسممائكم، رالوا: ال نفارر يكم التوراة أبدا  

  رعماال    ،ثم نتره سىل حمممد وأصمممحمابمه  ،فهلم فلنقتمج أبنماءنما ونسمممماءنما  ،أبيتم  ا امه  

 ؛هنلمك  فمإن  ،يتى جكم ا  بيننما وبي حمممد  ،مل نرتك وراءنما ثقال    ،مصممملتي بمالسممميوف

وسن نفهر فلعمري لنجد النسممماء وا بناء،  ،هنلك ومل نرتك وراءنا نسمممال  نتشمممى  ليه

فإن الليلة   ،رال: فإن أبيتم  ا اه   ؟فام اري العيف بعدام  ،رالوا: نقتج اؤالء املسماكي 

نا نصممي   ،وسنه  سممى أن يكون حممد وأصممحابه رد أمنونا فيها  ،ليلة السممبت فانزلوا لعل 

ة، رالوا: نفسممد سممبتنا ونحد  فيه ما مل جد  فيه م  كان ربلنا م  حممد وأ صممحابه غر 

رال: ما با  رعج منكم منه   ؟!خمل خيف  ليك م  املسمم فأصممابه ما ،سال م  رد  لمت

 .ولدته أمه ليلة وايدة م  الدار يامما  
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 :ضعف مسلم وورو ه بالفتنة

أاما بني    ،أن ابعمث سلينما أبما لبمابمة ب   بمد املنمهر؛  ثم سهنم بعثوا سىل رسمممول ا   

 فأرسمممله رسمممول ا    ،نسمممتشمممري  يف أمرنا  -وكانوا يلفاء ا و - مرو ب   وف  

فرر     ،وعهف سليه النسمماء والصممبيان يبكون يف وعهه ،فلام رأو  رام سليه الرعال  ،سليهم

أترى أن ننزل  ا يكم حممد؟ رال: نعم، وأشمممار بيد  سىل يلقه    ؛هنم ورالوا: يا أبا لبابة

فوا  ما مالت ردماي م  مكماهنام يتى  رفت أين رد انمت ا    :سنه الهبح، رال أبو لبمابة

يتى ارتب  يف املسمجد ،  أ  رسمول ا   ومل ي  ،ورسموله، ثم انءلق أبو لبابة  ا وعهه

و ااد     ،ورال ال أبرح مكاين اها يتى يتوب ا   يل  مما صنعت ،سىل  مود م   مد  

وال أرى يف بلد انت ا  ورسوله فيه أبدا ، فلام بلغ رسول    ،ا  أن ال أطأ بني رريفة أبدا  

  ، وأما سذ فعج ما فعج   ،ر  لهأما لو عاءين السمتغف »وكان رد اسمتبءأ  رال:   ،ارب   ا  

فأرام أبو لبابة مرتبءا  باجلهن سمممت  ،  «فام أنا بالهي أطلقه م  مكانه يتى يتوب ا   ليه 

  .ثم يعود فريتب  باجلهن ،فتحل ه للصالة ،تأتيه امرأته يف ورت كج صالة ،ليال

ة شممممممربضمر    (ثقيلة) ارتب  بسملسملة ربو أنه فيام يد   بعض أاج العلم،  و

وكانت ابنته ُقل ه سذا   ،ر  مممممموكاد يها  بصمم  ،فام يكاد يسمممر  ،يتى ذا  سمممعه  ،ليلة

بان،   ،أو أراد أن يها  حلاعة  ،ر  الصمالةممممميضم نزلت توبة وفإذا فرغ أ ادته سىل الر 

واو يف بيت أم سملمة، رالت أم سملمة: فسممعت رسمول ا    أبى لبابة  ا رسمول ا  

 :م  تضمحك أضمحك ا  سمن ك؟ رال:  م  السمحر واو يضمحك، رالت
تي   » رلت: م 

رال: فقامت   «با سن شيت»  يا رسول ا ؟ رال:  شمممررالت: رلت: أفال أب  « ا أيب لبابة 

  شممممرأب  ؛فقالت: يا أبا لبابة ،رب  ليه  احلجابمممموذلك ربج أن يض ، ا باب يجر ا
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يتى يكون رسممول  ،فقال: ال وا   ،فقد تاب ا   ليك، رالت: فثار النا  سليه ليءلقو  

 فلام  مر   ليه اارعا  سىل صالة الصبح أطلقه. ،او الهي يءلقني بيد   ا  

وأن   ،أن أاجر دار رومي التي أصمممبمت فيهما المهنم  ؛ورمال أبو لبمابمة: سن م  توبتي

  ؛« جيزئمك يما أبما لبمابة الثلمث »:   قمالف  ، وسىل رسمممولمهأنتلر م  ممايل كلمه صمممدرمة سىل ا 

 ژٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦژ فنزلت فيه:  

 .[27]ا نفال: 

    :اليهود م  ام أوفياء    م  

 ،فمر  بحر  رسمممول ا     ،واره يف تلمك الليلمة  مرو ب  سمممعمدى القرظي

  ،فلام رآ  رال: م  اها؟ رال: أنا  مرو ب  سمممعدى  ،و ليه حممد ب  مسممملمة تلك الليلة

ورال: ال أغدر  ، وكان  مرو رد أبى أن يداج مر بني رريفة يف غدرام برسمممول ا  

ثم اا     ،اللهم ال قرمني  ثرا  الكرام  :فقال حممد ب  مسملمة يي  رفه  ،بمحمد أبدا  

ثم  ،باملدينة تلك الليلة فتره  ا وعهه يتى با  يف مسمممجد رسمممول ا    ،سمممبيله

فقال:  ،شمممأنه فهكر لرسمممول ا    ،سىل يومه اها ذا  فلم يدر أي  وعهه م  ا ر 

 .«ذلك رعج نجا  ا  بوفائه»

 :طل  اليهود النزول  ا يكم سعد ب  معاذ

وتقدم  ،رريفة بكتيبة ا يامنوام حماوو بني  صملح    ثم سن   يّل ب  أيب طال  

فقمالوا: يما   ،أو أفتح  يصمممنهم  ،او والزبري ب  العوام رمال: وا   ذور   مما ذار نزة

 ،فلام أصمممبحوا نزلوا  ا يكم رسمممول ا   ،  ب  معماذ  حمممد ننزل  ا يكم سمممعمد

  ورمد فعلمت يف موايل  ،هنم موالينما دون اخلزره  ؛فتواثبمت ا و ، فقمالوا: يما رسمممول ا 
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ربمج بني رريفمة رمد يماو بني    ورمد كمان رسمممول ا     ،ساواننما بما مس مما رمد  لممت

فسممممألمه سيماام  بمد ا  ب  أيب ب    ،فنزلوا  ا يكممه  ،وكمانوا يلفماء اخلزره  ،رينقمان

ا و     شمر أال ترضون يا مع»: فلام كل مته ا و  رال رسول ا   ،فوابهم له ،سلول

وكان رسممول ا    ،رال فهلك سىل سممعد ب  معاذ ،رالوا: با  «أن جكم فيهم رعج منكم؟ 

 يف مسمممجد    (رفيدة)  :يقال هنا ،رد ععج سمممعد ب  معاذ يف ايمة المرأة م  أسممملم،  

 ،وقتسم  بنفسمها  ا ادمة م  كانت هبا ضميعة م  املسملمي  ،كانت تداوي اجلريى

اععلو   »باخلندر:  سمعد ب  معاذ   مه يي أصماب السمهمرد رال لقو وكان رسمول ا  

أتما    ،يف بني رريفمة  ممه رسمممول ا   فلام يكّ  ،«يف ايممة رفيمدة يتى أ ود  م  رريم 

ثم أربلوا    ،وكان رعال  عسممميام    ،ورد وطؤوا له بوسمممادة م  أدم  ،رومه فحملو   ا نار

 فإن رسمول ا    ،أيسم  يف مواليك؛ وام يقولون: يا أبا  مرو ،معه سىل رسمول ا  

فلام أكثروا رال: لقد آن لسمعد أال يأاه  يف ا  لومة الئم،  ،سنام والك ذلك لتحسم  فيهم

فنعى سليهم رعمال بني    ،فرعر بعض م  كمان معمه م  روممه سىل دار بني  بمد ا شمممهمج

ه التي سمممر منه، فلام  انتهى سممعد سىل   كلمتمب  معاذ رريفة ربج أن يصممج سليهم سممعد  

فقالوا: يا   ،فقاموا سليه  .«روموا سىل سيدكم» :واملسلمي، رال رسول ا   رسول ا  

 .رد والك أمر مواليك لتحكم فيهم سن رسول ا   و؛أبا  مر

 :يكم سعد ب  معاذ باليهود يف رضية ايانة الوط 

رمالوا:    ؟أن  احلكم فيهم كام يكممت ؛وميثمارمهفقمال سمممعمد:  ليكم بمهلمك  همد ا  

واو معر       ،يف النايية التي فيها رسممول ا  أي:  -  ؟نعم، رال: و ا م  ااانا

أن   ؛فإين أيكم فيهم  :رال سممعد  «نعم»: فقال رسممول ا     -سعالال  له رسممول ا  
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 لسممعد: قال رسممول ا  ، فوتسممبى الهراري والنسمماء  ،وتقسممم ا موال ،تقتج الرعال

 . «لقد يكمت فيهم بحكم ا »

 : دامتنفيه يكم اإل

امرأة م    ،فكتفوا يف دار بنت احلار   ،ب  مسملمة  حممد    أمر هبم رسمول ا   ثم  

واسمممتعمج  ليهم  ،فكانوا نايية ،وأاره النسممماء والهرية ،وععلوا نايية ،بني النجار

ثم بعث  ،فتندر هبا انادر  ،سىل سمور املدينة  بد ا  ب  سمالم، ثم اره رسمول ا  

 يوفيهم  دو ا  يي ،فتره هبم سليها أرساال    ،رب أ نارهم يف تلك اخلنادرمممسليهم فض

 .وام ستامئة أو سبعامئة ،وكع  ب  أسد رأ  القوم ،ب  أاء 

أرسمماال : يا كع  ما    هبم سىل رسممول ا  ورد رالوا لكع  ب  أسممد واو يها

ا ي ال ينزن  ،ترا  يصممنر بنا؟ رال: يف كج موط  ال تعقلون وأنه م  ذا     ،أما ترون الد 

 او وا  القتج. ؟منكم ال يرعر

 :يقد ييي ب  أاء  وعحود 

وأتى بحيي ب  أاء   دو  ،فلم يزل ذلك الدأب يتى فرغ منهم رسممول ا  

رمال: أمما وا  مما ملمت   فلام نفر سىل رسمممول ا     ،يمدا  سىل  نقمه بحبمج  ،تمو مة  مر  ا   

سنه   ؛ولكنه م  خيهل ا  خيهل، ثم أربج  ا النا  فقال: أهيا النا   ،ي يف  داوتكمنفس

ربت  مممممممردر وملحمة كتبت  ا بني س ائيج، ثم علس فضمممكتاب و  ،ال بأ  بأمر ا 

  نقه.

 :احلكم  ا امرأة باإل دام ارتكبت عناية رتج
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رالت: وا    ،مل يقتج م  نسائهم سال امرأة وايدة  :رالت ريض ا   نها     ائشة

  ،يقتج رعاهنا يف السمور  ورسمول ا   ،وتضمحك ظهرا  وبءنا   ،سهنا لعندي قد  معي

  ؟ويلمك ممالمك   :سذ اتف اماتف بماسممممهما: أي  فالنمة؟ رمالمت: أنما وا ، رمالمت: رلمت هنما

 ،ربت  نقهامممممممحلد  أيدثته، رالت: فانءلق هبا فضممم :رالت ؟رتج، رلت: وملرالت: أُ 

ورد   ،وكثرة ضممحكها  ، جبا  منها طي  نفسممها ،فوا  ما أنسممى :فكانت  ائشممة تقول

 . ا االد ب  سويد فقتلته ىواي التي طريت الري ،ج رفت أهنا تقت

فوعد فيها ألفا   ،مجر أمتعتهم وما وعد يف يصموهنم م  احللقة وا ثا  والثياب

وعرار  ،وسرا    ،ويجفة ،وسسمامئة تر  ،وألفي رمح ،وثالثامئة درن ،وسسمامئة سميف

وكانت   ،وماشمممية كثرية ،فأاريق ذلك كله ومل خيمس، ووعدوا أمجال نواضمممح  ،سمممكر

 اخليج ستة وثالثي فرسا .

 :ترك ا طفال والنساء والعفو  نهم

 رد أمر أن يقتج م  بني رريفة كج م  أنبت كان رسول ا     :رال  ءية القرظي

 فتل وا سبييل. ،فوعدوين مل أنبت ،وكنت غالما   غ(،نبت شعر  انته؛ أي: أبل)

رجانة بنت  مرو ب    ؛م  نسمائهم)انتقى( رد اصمءفى لنفسمه   وكان رسمول ا  

يتى تويف   نهما   فكمانمت  نمد رسمممول ا    ،سيمدى نسمممماء بني  مرو ب  رريفمة ،انمافمة

رب  ليها ممممممم ر   ليها أن يتزوعها، ويضممم ورد كان رسمممول ا    ،واي يف ملكه

  ، و ليك، فرتكها بج ترتكني يف ملكك، فهو أاف  يلّ  ؛لت: يا رسممول ا فقا ،احلجاب

ت باإلسمالم ، فعزهنا رسمول ا    ،وأبت سال اليهودية  ،ورد كانت يي سمبااا رد تعصم 

  ، سذ سممممر ورر نعلي الفمه ،فبينام او مر أصمممحمابمه،  ووعمد يف نفسمممه لمهلمك م  أمراما
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رد   ؛فجاء  فقال: يا رسمول ا   «،بإسمالم رجانة ين  شمممممر سن اها لثعلبة ب  سمعية يب»فقال: 

 ر   ذلك م  أمراا.مفس  ،أسلمت رجانة

 :شهادة سعد ب  معاذ

فقام رسول   ،انفجر لسمعد ب  معاذ عريه فام  منه  ،ى شمأن بني رريفةممممملا انقضم

وعدوا   ،وملا نج  ا نعشممه، فوعد  رد ما  ، يعا  جير  ثوبه سىل سممعد ب  معاذ ا  

فيام ذكر اب     ، ورمال رسمممول ا  «سن لمه نلمة غريكم»:  فقمال: رسمممول ا     ،لمه افمة

  .«ما وطيوا ا ر  سال يومهم اها ،لقد نزل سبعون ألف ملك شهدوا سعدا  » ائه: 

  ،ببغلمة وعبمة م  سمممنمد    بعمث صمممايم  دوممة اجلنمدل سىل رسمممول ا  مرة و

ناديج  مل  » :فقال رسممول ا    ،يعجبون م  يسمم  اجلبة فجعج أصممحاب رسممول ا  

 م  اها. : أيس يعني «سعد ب  معاذ يف اجلنة أيس 

 :درو  م  غزوة بني رريفة

فإن عرمهم كان أكرب عرم يف  ،كان احلكم  ا بني رريفة  ادال  وليس راسميا    -1

والهي يتحالف مر   ،فال رنة للتائ  لوطنه ،رواني ودسمماتري وحماكم ا مم يف التاريخ

وسنام كان مقيام    ،فكيف سذا كان او ليس م  أاج البلد أصمممال    ،العدو  عج الغدر بأاله

 ر.وبأشد ياال  الرض ،وام حماوون ،رريفة بأاج املدينة وفيها؟! لقد غدر  بن

ورضمموا  ،يتى يكم فيهم م  ااتارو  ام للحكم ،ومر ذلك مل يقتلهم النبي  

 بحكمه، فأي رسوة يتحد   نها املعرتضون.

ياكام  مل يك  ذلك سال نفاما   امليا   ،بالنسمبة لسمبي النسماء واسمرترار ا طفال  -2

 ،مماءالعبيمد واإلفعمة أرضار  يمأمر بعتق  وكمان اإلسمممالم يف مقمابلمه ملمدا    ا كمج ا مم
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سىل يي اف  مدد العبيمد واإلمماء يف المدولمة    ،واي غمايمة يف احلكممة  ،والتزوه منه 

وأول م  ورر   ،ثم يصمممج التوافق العاملي  ا سلغاء الرر  ،اإلسمممالمية ا ارية العثامنية

  ليه املسلمون.

ال   يقرتج س   :م ب  أيب احُلق 

ت يمك بمد ا  ب   رمال   م  أكمابر   -وكنيتمه أبو رافر-كمان سمممالم ب  أيب احلقيق    :  

الهي  يزبوا ا يزاب ضمد املسملمي، وأ اهنم باملؤن وا موال الكثرية،    ،ترمي اليهود

 يف رتله. استأذنت اخلزره رسول ا   ،رريفةبني فلام فرغ املسلمون م  أمر 

، فرغبت اخلزره يف ف  ا أيدي رعال م  ا و شممممممروكان رتج كع  ب  ا 

 سيرام فضيلة مثج فضيلتهم، فلهلك أ  وا سىل اها االستيهان.

   رتج النسممماء والصمممبيان، فترعت مفرمة   ىوهن ،يف رتله وأذن رسمممول ا  

ت يمك  ،  روامهما سسممممة رعمال، كلهم م  بني سممملممة م  اخلزره، رمائمدام  بمد ا  ب    

انماك يصممم  أيب رافر، فلام دنوا منمه،    ارعمت امه  املفرمة، واجتهمت نحو ايرب؛ سذ كمان

ريهم، رال  بد ا  ب   تيك  صحابه: اعلسوا ممورد غربت الشمس، وراح النا  بس

مكمانكم، فمإين منءلق ومتلءف للبواب، لعيل أن أدامج، فمأربمج يتى دنما م  البماب، ثم  

ا ، سن كنت ي ياعته، ورد داج النا ، فهتف به البواب: يا  بد  متقنر بثوبه كأنه يقض

 تريد أن تداج فاداج، فإين أريد أن أغلق الباب.

ت يمك: فمدالمت فكمنمت، فلام دامج النما  أغلق البماب، ثم  لق  رمال  بمد ا  ب    

دٍّ  أبو رافر    رمال: فقممت سىل ا رماليمد فمأامه ما، ففتحمت البماب، وكمان،  ا غماليق  ا و 

ر  صممعد  سليه، فجعلت كلام له، فلام ذا   نه أاج سممم يليسمممر  ند ، وكان يف  ال
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روا يب  ،م  داامج  فتحمت بمابما  أغلقمت  يل ه  مل خيلصممموا سيل يتى   ،رلمت: سن القوم لو نم 

  ،أرتلمه، فمانتهيمت سليمه، فمإذا او يف بيمت مفلم وسممم   يمالمه، ال أدري أي  او م  البيمت 

رلمت: أبما رافر، رمال: م  امها؟ فمأاويمت نحو الصمممو  فمأرضبمه رضبمة بمالسممميف وأنما 

غري بعيمد، ثم دالمت   تأغنيمت شمممييما ، وصمممماح، فترعمت م  البيمت، فمكثم داف، فام

سليه، فقلت: ما اها الصمو  يا أبا رافر؟ فقال:  مك الويج، سن رعال  يف البيت رضبني  

ب ي  السميف   ،ه رضبة أثتنته ومل أرتلهتربممممضمقمت فرال: ف ،بالسميف ربُج  ثم وضمعت ضم 

فجعلمت أفتح ا بواب بمابما  بمابما ، يتى   يف بءنمه يتى أامه يف ظهر ، فعرفمت أين رتلتمه،

انتهيمت سىل درعمة لمه، فوضمممعمت رعيل، وأنما أري أين رمد انتهيمت سىل ا ر ، فورعمت يف 

ر  سماري، فعصمبتها بعاممة، ثم انءلقت يتى علسمت  ا الباب.  ممممليلة مقمرة، فانكسم

سمممور،  رمام النما ي  ا ال ،فقلمت: ال أاره الليلمة يتى أ لم أرتلتمه؟ فلام صمممماح المديمك

تاعر أاج احلجام، فانءلقت سىل أصممحايب فقلت: النجاء، فقد رتج    ،فقال: أنعي أبا رافر

فبسمممءمت رعيل  ،«ابسممم  رعلمك»، فحمدثتمه فقمال:  فمانتهيمت سىل النبي ،  ا  أبما رافر

 فكأنام مل أشتكها. ،فمسحها

فإن كالمها كانا م  الهي  جرضمون   ،فشممممممروالقول فيه كالقول يف كع  ب  ا 

ويقنا   ،ورتلهام كان راية لنمة مجيعا   ،لإلغارة  ا اإلسمالم وسفنائه  ؛ويمولون اجليو 

 يف كمج ي  ا منيي املسمممؤول مجيرالعممج يتفق  ليمه  امها   ، فمإنللمدمماء، وكام ذكرنما م  ربمج

 دول العامل. 

بمالرغم م  اءورة   ،بمأال يقتمج النسمممماء وا طفمال ؛رمائمد العمليمة  ورمد نبمه النبي  

ب   اومر ذلك  مج   ،واستحالة التميز بي النساء وا طفال والرعال يف الفالم  ،العملية

  تيك ييلة لقتج الرعج دون املرأة وا طفال.
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 :حماولة اغتيال النبي حممد 

  ،م رب الدولة واإلسمممالممممممملضممم  ؛ن بعض ربائج نجد تء  الغتيالهأ لم النبي  

رية سىل القرطاء مممتحركت اه  الس، فن راكبا  وثالث  ا دد روا فأرسج  ية مهامم ااصة  

را  م  أر  نجد، وبي  ة بالب ك  ي   شممممممررضية واملدينة سمبر ليال، قركت لع  بنايية رض  

فلام أغمار   ليهم ،  سىل بء  بني بكر ب  كالب(  اممممممم6) ليمال الون م  املحرم سمممنمة

ة    ،املسملمون نعام  وشاء، وردموا املدينة لليلة بقيت م  املحرماربوا، فاسمتار   م  ومعهم ُثام 

مسميلمة  م   بأمر    ب  أثال احلنفي سميد بني ينيفة، كان رد اره متنكرا  الغتيال النبي  

اب، فأاه  املسمملمون، فلام عا ربءو  بسممارية م  سممواري املسممجد، فتره    ،وا بهؤالكه 

فقمال:  نمدي اري يما حمممد، سن تقتمج تقتمج ذا    «دك يما ثامممة؟ مماذا  نم »فقمال:    سليمه النبي 

ْج تع  منه ما شمميت، فرتكه، ثم   دم، وسن تنعم تنعم  ا شمماكر، وسن كنت تريد املال ف سمم 

مر  بمه مرة أارى؛ فقمال لمه مثمج ذلمك، فرد  ليمه كام رد  ليمه أوال ، ثم مر  مرة ثمالثمة فقمال  

فمأطلقو ، فمهام  سىل نتمج رريم  م     ،«أطلقوا ثامممة »بعمد مما دار بينهام الكالم السممممابق: 

املسممجد فاغتسممج، ثم عاء  فأسمملم، ورال: وا ، ما كان  ا وعه ا ر  وعه أبغض  

، وا  مما كمان  ا وعمه ا ر   سيل  م  وعهمك، فقمد أصمممبح وعهمك أيم  الوعو  سيل 

، وسن ايل ك أاهتني وأنا دي  أبغض سيل  م  دينك، فقد أصمممبح دينك أي  ا ديان سيل 

رالوا: صبأ   ،، وأمر  أن يعتمر، فلام ردم  ا رريف  رسول ا  شمممرأريد العمرة، فب

، وال وا  ال يأتيكم م  الياممة يبة  يا ثاممة؟ رال: ال وا ، ولكني أسمملمت مر حممد 

رف سىل بالد ، ممممممياممة ريف مكة، فانصممالوكانت    ،ينءة يتى يأذن فيها رسممول ا   

يسمألونه بأريامهم  احلمج سىل مكة، يتى عهد  رريف، وكتبوا سىل رسمول ا  ومنر 

 .أن يكت  سىل ثاممة خييل سليه نج الءعام، ففعج رسول ا  
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 :سنسانية نبوية رارية

بمج امدفمه رتمج كفرام وعهلهم    ،امدفمه القتمج والفتمك بمأ مدائمه  مل يك  النبي  

وليس   ،م  أراد رتله بعد أن يبسه يف املسجد ثالثة أيام اح  وارافا م، ولهلك أطلق  

أن يمنر الءعام    أ دائه الهي     يتعرف  ا املسملمي، ثم مل يقبج النبي  فيف السمج   

 فهج بعد ذلك رنة وسنسانية؟!، ال يزالون يترمرون ويكيدون له

 :نغزوة بني حليا

ير،  ة م  أصحاب رسول ا  شممربنو حليان ام الهي  كانوا رد غدروا بع ع  بالر 

  ،وتسمممببوا يف س مدامهم، ولك  ملما كمانمت ديمارام متوغلمة يف احلجمام سىل يمدود مكمة 

أن  والتارا  الشمديدة رائمة بي املسملمي ورريف وا  راب، مل يك  يري رسمول ا   

يتوغج يف البالد بمقربة م  العدو ا كرب، فلام تاذلت ا يزاب، واستوانت  زائمهم،  

 واسمممتكمانوا للفروف الراانمة سىل يمد مما، رأى أن الورمت رمد آن  ن يمأامه م  بني حليمان

 م(ا6)الرعير، فتره سليهم يف ربير ا ول أو مجادى ا وىل سنة  أصحابه املقتولي ب  يق

يف مائتي م  أصمحابه، واسمتتلف  ا املدينة اب  أم مكتوم، وأظهر أنه يريد الشمام، ثم 

ان   ان-أ ن السمممري يتى انتهى سىل بء  ُغر  ف  ج  وُ سمممْ ييث كان مصممماب   -واد بي أم 

و  اجلبال، فلم ؤفهربوا يف ر ،حليان  أصحابه، فرتيم  ليهم ود ا هنم، وسمعت به بنو

رايا، فلم يقدروا  ليهم، فسمار ممممميقدر منهم  ا أيد، فأرام يومي بأرضمهم، وبعث السم

يم لتسمر به رريف، ثم رعر سىل املدينة شمرسىل  سفان، فبعث   م  ان الغ    ،ة فوار  سىل ُكر 

 ة ليلة.شمروكانت غيبته  نها أربر  

 



264 

 

 :والرسايامتابعة البعو  

ملنر اإلغارة  ا املدينة م     ؛راياممممميف سرسمال البعو  والسم ثم تابر رسمول ا  

 ، وااك صورة مصغرة منها:ربج م  جشد هنا

ْمر -1 ْص   سىل الغ 
ة ب  حم  اش   .م(ا6) يف ربير ا ول أو اآلار سنة ، ية ُ ك 

ة -2 ص  ة سىل ذي الق  ْسل م   .م(ا6)أو اآلار  يف ربير ا ول ، ية حممد ب  م 

 .م(ا6)يف ربير اآلار سنة  ، ية أيب  بيدة ب  اجلراح سىل ذي القصة -٣

 .م(ا6)يف ربير اآلار سنة  ، ية ميد ب  يارثة سىل اجل ُموم -4

ر -5  ف أو الء ر   . م(ا6)اآلار سنة  ىيف مجاد ، ية ميد أيضا  سىل الء ر 

 . م(ا6)يف رع  سنة  ، ية ميد أيضا  سىل وادي القرى -7

يف ثالثامئمة راكم ، أمرينما أبو  بيمدة    رمال عمابر: بعثنما النبي    ؛(1) يمة اخل ب    -8

عيف  :ب  اجلراح، نرصمد  ريا  لقريف، فأصمابنا عون شمديد يتى أكلنا اخلب ، فسممي

اخلب ، فنحر رعمج ثال  عزائر، ثم نحر ثال  عزائر، ثم نحر ثال  عزائر، ثم سن أبما  

ن ا منه   ى بيمدة هنا ، فألق ا  ، فأكلنما منمه نصمممف شمممهر، واد  نرْب  سلينما البحر دابة يقمال هنا: الع 

يتى ثابت منه أعسمامنا وصملحت، وأاه أبو  بيدة ضملعا  م  أضمال ه، فنفر سىل أطول  

ائ ق، فلام رعمج يف اجل شمممم  يف وأطول مجمج، فحممج  ليمه، ومر قتمه، وتزودنما م  حلممة و 

او رمر أارعه ا  لكم، فهج  »فهكرنا له ذلك، فقال:  ردمنا املدينة، أتينا رسمول ا   

 منه. فأرسلنا سىل رسول ا  ، «يشء تءعمونا؟ همعكم م  حلم

 
(1) 
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 :أو غزوة املريسير ،غزوة بني املصءلق

واه  الغزوة وسن مل تك  طويلة الهيج،  ريضة  (، مممما6)  شعبان سنةيف يصلت   

ا طراف م  ييمث الوعهمة العسمممكريمة، سال أهنما ورعمت فيهما ورمائر أيمدثمت البلبلمة  

و   واالضمممءراب يف املجتمر اإلسمممالمي، ومتتضممممت    افتضمممماح املنمافقي، و

رامة وطهارة  يعا  تعزيرية أ ءت املجتمر اإلسالمي صورة ااصة م  النبج والكشممرت

 :ونرسد الغزوة أوال ، ثم نهكر تلك الورائر ،النفو 

ار سمممار يف رومه  وسمممببها أنه بلغه    
أن رئيس بني املصمممءلق احلار  ب  أيب رض 

ة ب  احلصممميم   يريمدون يرب رسمممول ا     ،وم  رمدر  ليمه م  العرب يْمد  ، فبعمث ُبر 

ا سملمي لتحقيق اخلرب، فأتاام، ولقي احلار  ب  أيب رضار وكلمه، ورعر سىل رسمول  

 فأارب  اخلرب. ا  

نمدب الصمممحمابمة، وأ ن يف اخلروه، وكمان   ،صمممحمة اخلرب وبعمد أن تمأكمد لمديمه 

يف غزاة    مل خيرعوا  ،اروعمه لليلتي التما م  شمممعبمان، واره معمه مجما مة م  املنمافقي 

؛  ا  احلمار  ب  أيب رضار رمد وعمه  ينم  ربلهما، واسمممتعممج  ا املمدينمة ميمد ب  يمارثمة، وكمان

 قتلو .وراومهم فليأتيه بترب اجليف اإلسالمي، فألقى املسلمون  ليه القبض 

ورتله  ينه، اافوا  وملا بلغ احلار  ب  أيب رضار وم  معه مسمممري رسمممول ا  

سىل   كمان معهم م  العرب، وانتهى رسمممول ا     وتفرر  نهم م   ،اوفما  شممممديمدا  

ير ْيسم  ْيد سىل السمايج واو  ،املر  ف   ،وا للقتالؤفتهي    ،اسمم ملاء م  ميااهم يف نايية ُرد  صم  و 

، وراية ا نصممار مر  أصممحابه، وراية املهاعري  مر أيب بكر الصممديق   رسممول ا  

فحملوا نلمة رعمج   ا     ، فرتاموا بمالنبمج سمممما مة، ثم أمر رسمممولسمممعمد ب   بمادة 
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ويلت منهم غنائم كثري كون، ورتج م  رتج، شممممممررة واهنزم املممممموايد، فكانت النصم

، ومل ُيقتج م  املسمملمي سال رعج وايد، رتله رعج م  ا نصممار ظنا  منه أنه وسممبي كثري

 م  العدو.

ة بنت احلار  سمميد القوم، ورعت يف سممهم ثابت    ؛وكان م  مجلة السممبي ي  ْير  ُعو 

وتزوعها، فأ تق املسممملمون بسمممب  اها    نها رسمممول ا    ىاب  ريس، فكاتبها، فأد

 .التزويج مائة أاج بيت م  بني املصءلق رد أسلموا، ورالوا: أصهار رسول ا  

 :مواه ملصلحة سنسانية

الز يم يتى يعتق أصمممحمابه كج   ةبنمافإنه تزوه عويرية   ،النبي    يكممةانفر سىل

سن مواعه : ، فهج م   ارج يقولفقد صماروا أصمهار النبي   ،بي أيدهيم  هي السمبايا ال

كله بربكة اها    ،كان لشمممهوة؟! اها فضمممال   م  داج م  النسممماء والرعال باإلسمممالم

 الزواه.

  :فت  يلت  ا املسلمي واملجتمر

وأمما الورمائر التي يمدثمت يف امه  الغزوة، فنعمج أن مبعثهما كمان او رأ  النفمار 

وأصممحابه، نرى أن نورد أوال  شممييا  م  أفعاهنم يف املجتمر ب  أيب سمملول  بد ا  ب  أيب  

 اإلسالمي.

 :دور املنافقي ربج غزوة بني املصءلق

ْن ُق  ا  السممميام  ا -  اإلسمممالم واملسممملمي ردمنا مرارا  أن  بد ا  ب  أيب كان ج 

ا شمديدا ؛  ن ا و  واخلزره كانوا رد اتفقوا  ا سميادته -رسمول ا   ن ق  ،  ليهم ي 
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م  ليتوعو   رفهم    اب  أيب،  ممممممسذ داج فيهم اإلسممالم، فصممو  ،وكانوا ينفمون له اخل ر 

 لبه ملكه.تسااو الهي  فكان يرى أن رسول ا  

 ه، فقدأن تفاار بإسمممالموبعد ربج   ،منه بداية اهنجرة ورد ظهر ينقه اها وقرره

ليعود سمممعد ب   بادة، فمر بمجلس فيه  بد ا  ب    ؛مرة  ا نار رك  رسمممول ا  

ر  اب  أيبّ   ،أيب م  وا  لينما  فت  ُ رب   ا املجلس   وملما تال رسمممول ا     ،أنفمه، ورمال: ال ُتغ 

 وال تؤذنا يف تالسنا.: اعلس يف بيتك، اب  أيبّ  القرآن، رال

    ا  مل يزل سال  مدو  ،تفماار بمه بعمد بمدروامها ربمج أن يتفماار بماإلسمممالم، وملما  

وتواي كلمة   ،ميولرسمموله وللمؤمني، ومل يك  يفكر سال يف تشممتيت املجتمر اإلسممال

عماء يف غزوة أيمد م   مما  ورمد تمدامج يف أمر بني رينقمان كام ذكرنما، وكمهلمك  ،  اإلسمممالم

 ر والتفريق بي املسلمي، وسثارة االرتباك والفو  يف صفوفهم بام مىض.والغد شمرال

أنه كان بعد التفاار باإلسالم،   ؛وكان م  شدة مكر اها املنافق وادا ه باملؤمني 

بي   للتءبمة، فيقول: امها رسمممول ا     يقوم كمج مجعمة يي جيلس رسمممول ا   

رو ، واسمعوا له وأطيعوا، ثم جيلس،  رو  و زممأظهركم، أكرمكم ا  وأ زكم به، فانص

 وخيء .  فيقوم رسول ا  

مما ارتكبمه   بعمد  ،أنمه رمام يف يوم اجلمعمة التي بعمد أيمد ؛وكمان م  ورمايمة امها املنمافق

والغدر الشمنير، رام ليقول ما كان يقوله م  ربج، فأاه املسملمون بثيابه م    شممممممرم  ال

نواييه، ورالوا له: اعلس أي  دو ا ، لسمممت لهلك بأاج ورد صمممنعت ما صمممنعت، 

شممممدد أمر ،  أ    أن رممُت   ا  او يقول: وا  لكمأنام رلمت ُبْجرفتره يتتءى ررماب النما ، و
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، ويلك، ارعر يسممتغفر لك رسممول ا    فلقيه رعج م  ا نصممار بباب املسممجد فقال:

 رال: وا  ما أبتغي أن يستغفر يل.

ڤ  ژيتى رال هنم:    ،يؤامر معهم ضد املسلمي   ،وكانت له اتصاال  ببني النضري

ڤ      ڤ      ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  

 .[11: شمر]احل ژڃ  چ  چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  

م  سثمارة القلق واالضمممءراب   ؛وكمهلمك فعمج او وأصمممحمابمه يف غزوة ا يزاب

ڎ  ژ رصمه ا  تعاىل يف سمورة ا يزاب:  ما   ،وسلقاء الر   والداشمة يف رلوب املؤمني 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ  

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ      ڭڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ہ  ہ  

ٴۇ     ۋ  ۋ    ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ                  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  جئ   

ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ  

 .[20-12]ا يزاب: ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

 :يفشمرسالح اإل الم والتشويه للشتص النبوي ال

أن   ؛كي يعرفون عيدا  شممممممممممرمجير أ داء اإلسمممالم م  اليهود واملنافقي واملكان  

سمب  غلبة اإلسمالم ليس التفور املادي وكثرة السمالح واجليو  والعدد، وسنام السمب   

يممت سىل امها    اوكمج مم  ،القيم وا االر واملثمج التي يتمتر هبما املجتمر اإلسمممالمي  وا
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الهي او املثج   ،، وكانوا يعرفون أن منبر اها الفيض سنام او رسممول ا   بصمملة  الدي 

 .هنه  القيم -امسىل يد اإل ج-ا  ا 

أن القضممماء  ا امها المدي    ؛كام  رفوا بعمد سدارة دفمة احلروب طيلمة سس سمممني 

اسممتتدام السممالح، فقرروا أن يشممن وا يربا  د ائية واسممعة ضممد قققه بوأاله ال يمك  

ل ادف هنه   الدي  م  نايية ا االر والتقاليد، وأن جيعلوا شممتصممية الرسممول   أو 

 اطية. الد اية الكاذبة اخل

وملا كان املنافقون ام الءابور اخلامس يف صمممفوف املسممملمي، ولكوهنم سمممكان 

  بي الفينة وا ارى،واسممتفزام مشمما رام    ،املدينة، كان يمك  هنم االتصممال باملسمملمي 

 .، و ا رأسهم اب  أيبّ الد اية أ باء اه   قمج اؤالء املنافقونورد 

بأم املؤمني مين  بنت  ورد ظهر  اءتهم اه  علية يينام تزوه رسمممول ا   

عحف، بعمد أن طلقهما ميمد ب  يمارثمة، فقمد كمان م  تقماليمد العرب أهنم كمانوا يعتربون 

املتبني مثج االب  الصممملبي، فكانوا يعتقدون يرمة يليلة املتبني  ا الرعج الهي تبنا ، 

ت ْي  وعد ا ،بزين  فلام تزوه النبي   سثارة و  يشممغللت -يسمم  م مهم-ملنافقون ثْلم 

 :ضد النبي القالرج 

ا وىل: أن موعته اه  كانت موعة اامسمة، والقرآن مل يك  أذن يف الزواه بأكثر 

 م  أربر نسوة، فكيف صح له اها الزواه؟

ا-الثمانيمة: أن مينم  كمانمت موعمة ابنمه   -  فمالزواه هبما م  أكرب الكبمائر  ،-  ُمتبنم 

وأكثروا م  الد اية يف اها السبيج، وااتلقوا رصصا  وأساطري،   ،-قاليد العربيس  ت

وشمممغفته يبا ، و لقت بقلبه، و لم بهلك   ،قالوا: سن حممدا  رآاا بغتة، فتأثر بحسمممنهاف



270 

 

ا  بقيت آثار  يف شممممممروا اه  الد اية املتتلقة نشممممممرفتا سمبيلها ملحمد، ورد ن ،ابنه ميد

يف صممفوف   ميقا  ت تلك الد اية أثرا  ترككت  التفسممري واحلديث سىل اها الزمان، ورد 

نبئ    سمعة تفيها شمفاء ملا يف الصمدور، و  ،يتى نزل القرآن باآليا  البي نا   ،الضمعفاء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  أن ا  اسمتفتح سمورة ا يزاب بقوله:  ؛اه  الد اية شممممممرن

 [.1]ا يزاب:   ژڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پ  پپ  

واه  سشارا   ابرة، وصور مصغرة ملا اررتفه املنافقون ربج غزوة بني املصءلق، 

يكابد كج ذلك بالصممرب واللي والتلءف، وكان  امة املسمملمي جرتمون   وكان النبي  

مرة بعد أارى  نفارهم    ام، أو يتحملونه بالصرب؛ سذ كانوا رد  رفوام بافتضاحشممر    

ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ژ يسمممم  رولمه تعمماىل:  

 .[126]التوبة:   ژک  ک  گ  گ  گ  

 :دور املنافقي يف غزوة بني املصءلق

ۆ  ژ   مثلوا رولمه تعماىل:واره فيهما املنمافقون  ،  ملما كمانمت غزوة بني املصمممءلق

  ىې  ې ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې 

 .[47]التوبة:  ژى  ائ  ائ  ەئ   

، فأثاروا االرتباك الشمممديد يف صمممفوف شمممممممممرفقد وعدوا متنفسمممي للتنفس بال

 ، وااك بعض التفصيج  نها:املسلمي، والد اية الشنيعة ضد النبي 

 ژ  گژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک           ک  گژ رول املنافقي:    -1

ير، وورد    كمان رسمممول ا  و  ،[8]املنمافقون:  ْيسممم  بعمد الفراغ م  الغزوة مقيام   ا امُلر 

الغفمماري، فمامديم او   ا   ْهجمم  لمه: ع  النمما ، ومر  مر ب  اخلءمماب أعري يقممال  واردة 
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ب ر اجلهني  ا املاء ن ان ب  و 
ا نصار، ووب   شممممررب اجلهني: يا معممممفارتتال، فص  ،وس 

أبد وى اجلاالية وأنا بي أظهركم؟  »: املهاعري ، فقال رسول ا     شمرعهجا : يا مع

و نمد  را  م   -وبلغ ذلمك  بمد ا  ب  أيب ب  سممملول فغضمممم     ،«د واما فمإهنما ُمنْت نم ة 

رمد نمافرونما وكماثرونما يف   ؟ورمال: أورمد فعلواما  -روممه، فيهم ميمد ب  أررم غالم يمد 

، أمما وا  لي  رععنما بالدنما، وا  مما نح  وام سال كام رمال ا و أُكلْمك  ْلبم ك  يم  ْ  ك  م  ل: سممم 

ر  فقال هنم: اها ما فعلتم ممممسىل املدينة ليترع  ا  ز منها ا ذل، ثم أربج  ا م  يض

بأنفسممكم، أيللتموام بالدكم، وراسمممتموام أموالكم، أما وا  لو أمسممكتم  نهم ما 

 بأيديكم لتحولوا سىل غري داركم.

و نمد   مر، فقمال    ممه بماخلرب، فمأارب  ممه رسمممول ا   فمأارب ميمد ب  أررم  

ب اد ب  ب فكيف يا  مر سذا قد  النا  أن حممدا   »:  فليقتله. فقال  شممممممممممر مر: ُمْر   

ْن بالرييج  ،يقتج أصمممحابه؟ ال وذلك يف سممما ة مل يك  يرقج فيها، فارقج   ،«ولك  أ ذ 

: النا ، فلقيه أسممميد ب  يضمممري فحيا ، ورال: لقد ريت يف سممما ة منكرة؟ فقال له 

م م أنه سن رعر  »يريد اب  أيب، فقال: وما رال؟ رال:    «أو ما بلغك ما رال صممايبكم؟ »

ه منها سن شمميت، رال: فأنت يا رسممول ا  ترع،  «سىل املدينة ليترع  ا  ز منها ا ذل 

ارفق به، فوا  لقد عاءنا ا  بك، ؛ او وا  الهليج وأنت العزيز، ثم رال: يا رسمممول ا 

م ليتوعو ، فإنه ير  أنك استلبته ملكا . ىوسن رومه لينفمون له اخل ر 

ْدر يومهم سممىبالنا  يومهم ذلك يتى أم  ممىثم مش ، وليلتهم يتى أصبح، وص 

فورعوا   ،نزل بالنا ، فلم يلبثوا أن وعدوا م س  ا ر   ذلك يتى آذ م الشممممس، ثم

 ليشغج النا     احلديث. ؛ذلك رسول ا   فعج ، وردنياما  
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، ويلف  عماء سىل رسمممول ا     ،فلام  لم أن ميمد ب  أررم بلغ اخلرب  ؛أمما اب  أيب

 ممى س ،ا ر م  ا نصار: يا رسول  ممبا  ما رلت ما رال، وال تكلمت به، فقال م  يض

:  فصممممدرمه، رمال ميمد    ،يمديثمه، ومل جفظ مما رمال الرعمجأن يكون الغالم رمد أوام يف  

مي مل يصمبني مثله ر ، فجلسمت يف بيتي، فأنزل ا :  ک   ک  گ  گ  ژ فأصمابني ا 

گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ         ۇ          ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے         

ۇ  ۆ     ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ېى  ى        

ٱ  ٻ     ٻ  ائ  ائەئ  ەئ  وئ                وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ         ۈئۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ     ىئ   

ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤڤ  ڤ        ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     

ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک           ک  گگ  گ  

فأرسممج ، [8 - 1]املنافقون:   ژگ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ  ڱ  

 .«سن ا  رد صدرك»: ثم رال  ،فقرأاا  يل رسول ا   سيل

اب  امها املنمافق   عال  صمممماحلما  م   ر  -واو  بمد ا  ب   بمد ا  ب  أيب-وكمان 

الصمحابة ا ايار، فتربأ م  أبيه، وورف له  ا باب املدينة، واسمتج سميفه، فلام عاء اب   

إنمه العزيز وأنمت ، فمأيب رمال لمه: وا  ال جتوم م  اماانما يتى يمأذن لمك رسمممول ا   

أذن له فتيل سممبيله، وكان رد رال  بد ا  اب   بد ا  ب  أيب:   الهليج، فلام عاء النبي  

 يا رسول ا ، سن أرد  رتله فمرين بهلك، فأنا وا  أنج سليك رأسه.
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كمان روممه ام المهي  يعماتبونمه ويمأامهونمه    ،وععمج بعمد ذلمك سذا أيمد  احلمد 

رتلته يوم رلت يل:    كيف ترى يا  مر؟ أما وا  لو»لعمر:    فقال رسممول ا ،  ويعنفونه

. رال  مر: رد وا   لممُت،  ْمر  «ارتلمه،  ر د  له آنف، ولو أمر ا اليوم بقتلمه لقتلته

 أ فم بركة م  أمري. رسول ا  

 :يديث اإلفك

أررن بي   ،سذا أراد سممفرا   كان رسممول ا   ريض ا   نها:  ائشممةالسمميدة  رالت 

رالت  ائشمة: فأررن بيننا يف  ،معه فأيته  اره اسمهمها اره هبا رسمول ا     ،أمواعه

 ،بعمد مما أنزل احلجماب  فترعمت مر رسمممول ا    ،فتره فيهما سمممهمي ،غزوة غزااما

م  غزوته تلك  رنا يتى سذا فرغ رسمول ا  مممممفسم ،نج يف اودعي وأنزل فيهفكنت أُ 

بالرييج فمشمميت   افقمت يي آذنو  ،آذن ليلة بالرييج ،ودنونا م  املدينة رافلي   ،ورفج

فلمسمت صمدري فإذا  قد يل   ،فلام رضميت شمأين أربلت سىل رييل  ،يتى عاوم  اجليف

أربج  رالت: و  ،فحبسمممني ابتغاؤ    ،فرععت فالتمسمممت  قدي ،م  عزن ظفار رد انقءر

الممهي كنممت   ،الرا  الممهي  كممانوا يريلون يل فممايتملوا اودعي فريلو   ا بعريي 

ومل يغشمممه   ،مل هيبل   وكمان النسممماء سذ ذاك افمافما    ،وام جسمممبون أين فيمه  ،أركم   ليمه

الءعممام  ،اللحم العلقممة م   يممأكل   رفعو    ،سنام  اهنوده يي  القوم افممة  يسمممتنكر  فلم 

ووعمد   قمدي بعمدمما   ،فبعثوا اجلممج فسمممماروا ،وكنمت عماريمة يمديثمة السممم   ،ونلو  

فتيمممت منزيل المهي    ،فجيمت منمامهنم وليس هبما منهم دان وال تيم   ،اسمممتمر اجليف

غلبتني  يني    ،فبينا أنا عالسمة يف منزيل ،وظننت أهنم سميفقدوين فريععون سيل   ،كنت فيه

صمممبح  ند  فأ ،وكان صمممفوان ب  املعءج السممملمي ثم الهكواين م  وراء اجليف ،فنمت

فاسمتيقفت   ،وكان رآين ربج احلجاب ،فعرفني يي رآين  ،منزيل فرأى سمواد سنسمان نائم
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وال سممعت  ،وا  ما تكلمنا بكلمة ،فتمر  وعهي بجلبايب  ،باسمرتعا ه يي  رفني

فوطئ  ا يمداما فقممت سليهما    ،واوى يتى أنماب رايلتمه  ،منمه كلممة غري اسمممرتعما مه

وام   ،يتى أتينمما اجليف موغري  يف نحر الفهرية  ،فممانءلق يقود يب الرايلممة  ،فركبتهمما

 ب  سلول.ا وكان الهي توىل كرب اإلفك  بد ا  ب  أيبّ  ،فهلك م  الك :رالت ،نزول

  ، فيقر  ويسمتمعه ويسمتوشميه ،رال  روة: أارب  أنه كان يشمان ويتحد  به  ند  

  أاج اإلفك أيضما  سال يسمان ب  ثابت ومسمءح ب  أثاثة وننة بنت عحف م  مل يسمم  و

وسن كرب ذلك يقمال له   ،غري أهنم  صمممبمة كام رال ا  تعماىل ،يف نا  آاري  ال  لم يل هبم

نه س  :وتقول  ،كانت  ائشمممة تكر  أن يسممم   نداا يسمممانو بد ا  ب  أيب اب  سممملول، 

 الهي رال:

و مممممريض  ووالمممممد   أيب   فمممممإن 

 

ورممماء   لمممعمممر   ممممنمممكمممم   حممممممممد 

والنا  يفيضمون يف   ،فاشمتكيت يي ردمت شمهرا    ،رالت  ائشمة: فقدمنا املدينة 

واو يريبني يف وععي أين ال أ رف    ،يء م  ذلكمممممال أشمعر بشم  ،رول أصمحاب اإلفك

سنام يداج  يل رسممول ا     ،اللءف الهي كنت أرى منه يي أشممتكي م  رسممول ا  

  شممممروال أشعر بال  ،فهلك يريبني  ،رفممممثم ينص  ،«؟كيف تيكم»ثم يقول:  ،فيسلم، 

وكنا ال   ،وكان متربمنا ،فترعت مر أم مسمءح ربج املناصمر  ،يتى ارعت يي نقهت

رمالمت: وأمرنما أمر    ،م  بيوتنما  وذلمك ربمج أن نتتمه الكنف رريبما    ،سىل ليمج  نتره سال ليال  

 :رمالمت  ،تمأذى بمالكنف أن نتتمهاما  نمد بيوتنماوكنما ن  ،العرب ا ول يف الربيمة ربمج الغمائ 

وأمها بنت صتر   ،واي ابنة أيب رام ب  املءل  ب   بد مناف  ،فانءلقت أنا وأم مسءح

فأربلت أنا  ،وابنها مسمءح ب  أثاثة ب   باد ب  املءل   ،االة أيب بكر الصمديق  ،ب   امرا

تعس  :فقالت ،هافعثر  أم مسمءح يف مرط  ،وأم مسمءح ربج بيتي يي فرغنا م  شمأننا
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أو مل   ؛؟ فقمالت: أي انتا  شمممهمد بدرا    أتسمممبي رعال   ،بيس ما رلمت :فقلمت هنا  ،مسمممءح

رالت: فامدد     ،تني بقول أاج اإلفكربتسمممعي ما رال؟ رالت: ورلت: وما رال؟ فأا

كيف  » ثم رال:   ،فسمل م داج  يل  رسمول ا    ،فلام رععت سىل بيتي  ،مرضما   ا مريض

 ،وي؟ رمالمت: وأريمد أن أسمممتيق  اخلرب م  ربلهامأتمأذن يل أن آيت أب    :فقلمت لمه ،«تيكم؟ 

ماذا يتحد  النا ؟ رالت: يا بنية   ؛يا أمتا    :فقلت  مي ،رالت: فأذن يل رسممول ا   

سال أكثرن    ،فوا  لقل ام كمانمت امرأة  ر  وضمممييمة  نمد رعمج جبهما هنما رضائر  ،اوين  ليمك

  ،رالت: فبكيت تلك الليلة  !أورد قد  النا  هبها؟  ،ان ا رالت: فقلت: سمبح ، ليها

  .ثم أصبحت أبكي ،يتى أصبحت ال يررأ يل دمر وال أكتحج بنوم

 يل ب  أيب طمالم  وأسمممماممة ب  ميمد يي اسمممتلبمث    رمالمت: ود ما رسمممول ا   

أشمار  ا رسمول ا    ؛ فقدرالت: فأما أسمامة  ،يسمأهنام ويسمتشمريمها يف فرار أاله  ،الويي

 أالك وال نعلم    :فقال أسمامة  ،وبالهي يعلم هنم يف نفسمه ،بالهي يعلم م  براءة أاله

وسمج  ،والنسماء سموااا كثري  ،مل يضميق ا   ليك ،فقال: يا رسمول ا  ؛وأما  يل  ،سال اريا  

امج رأيت يشء    ؛ أي بريرة »بريرة فقمال:   رمالمت: فمد ما رسمممول ا   ،اجلماريمة تصمممدرمك

أكثر    ،مما رأيمت  ليهما أمرا  ر  أغمصممممه  ،رمالمت لمه بريرة: والمهي بعثمك بماحلق  ،«يريبمك؟ 

رمالمت: فقمام    ،فتمأيت المداع  فتمأكلمه  ،تنمام     جي أالهما ،م  أهنما عماريمة يمديثمة السممم 

  شمممممر يا مع »فقال:  ،فاسمتعهر م   بد ا  اب  أيب واو  ا املنرب ،م  يومه رسمول ا   

وا  ما  لمت  ا أايل سال    ، م  يعهرين م  رعج رد بلغني  نه أذا  يف أايل  ؛املسمملمي 

رمالت    ،«ومما يمدامج  ا أايل سال معي  ،مما  لممت  ليمه سال اريا    ولقمد ذكروا رعال    ،اريا  

فإن كان م     ،فقام سممعد ب  معاذ أاو بني  بد ا شممهج فقال: أنا يا رسممول ا  أ هرك

رالت: فقام   ،أمرتنا ففعلنا أمرك  ،  ساواننا م  اخلزرهوسن كان م  ،ا و  رضبت  نقه
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واو   ،واو سمممعمد ب   بمادة ،وكمانمت أم يسمممان بنمت  ممه م  فتمه   ،رعمج م  اخلزره

ولك  ايتملته احلمية فقال لسمعد:   ،صماحلا   رالت: وكان ربج ذلك رعال  ،  سميد اخلزره

 ،مما أيببمت أن يقتمج ولو كمان م  راءمك  ،وال تقمدر  ا رتلمه  ،لعمر ا  ال تقتلمه  ،كمهبمت

لعمر ا    ،فقال لسمممعد ب   بادة: كهبت  ،واو اب   م سمممعد  ،فقام أسممميد ب  يضمممري

يتى مهوا    ،فثار احليان ا و  واخلزره  :رالت  ،فإنك منافق جتادل    املنافقي   ،لنقتلنه

خيفضمهم يتى  فلم يزل رسمول ا    :رالت ،رائم  ا املنرب ورسمول ا    ،أن يقتتلوا

رمالمت:   ،وال أكتحمج بنوم  ،ال يررمأ يل دمر  ،فبكيمت يومي ذلمك كلمه  ،سمممكتوا وسمممكمت

يتى سين    ،ال أكتحج بنوم  ،وال يررأ يل دمر ،رد بكيت ليلتي ويوما    ،ي  نديوأصبح أبو  

 فماسمممتمأذنمت  يل  ،فبينام أبواي عمالسممممان  نمدي وأنما أبكي ، ظ  أن البكماء فمالق كبمدي

داج   ،رالت: فبينا نح   ا ذلك  ،فجلسممت تبكي معي ،فأذنت هنا ،امرأة م  ا نصممار

ورد  ،رالت: مل جيلس  ندي منه ريج ما ريج ربلها  ،فسملم ثم علس ، لينا رسمول ا   

ثم   ،يي علس رالت: فتشمهد رسمول ا    ،يءممممملبث شمهرا  ال يويى سليه يف شمأين بشم

وسن    ،فإن كنت بريية فسمميربئك ا    ، سنه بلغني  نك كها وكها   ؛  ائشممة   يا  : أما بعد»رال: 

تماب ا     ،فمإن العبمد سذا ا رتف ثم تماب  ، فماسمممتغفري ا  وتويب سليمه   ، كنمت أملممت بمهنم 

رلص دمعي يتى ما أيس منه    ،مقالته  ى رسمول ا   مممممرالت  ائشمة: فلام رضم  ،« ليه 

فقال أيب: وا  ما أدري ما أرول   ممممم ني فيام رال فقلت  يب: أع  رسمول ا   مممممرءرة

رالت أمي: وا  ما أدري ما  ،فيام رال فقلت:  مي أعيبي رسمول ا    ،لرسمول ا  

سين   :-ال أررأ م  القرآن كثريا    ،وأنا عارية يديثة السممم -فقلت   ،أرول لرسمممول ا  

فلي     ،بهيتى اسمتقر يف أنفسمكم وصمدرتم   ،سممعتم اها احلديث  أنكموا  لقد  لمت 

ولي  ا رتفمت لكم بمأمر وا  يعلم أين منمه برييمة    ،ال تصممممدروين  ،سين برييمة  :رلمت لكم
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ڑ     ڑژ  ژژ سال أبما يوسمممف يي رمال:   فوا  ال أعمد يل ولكم مثال    ،ينولتصممممدر

وا    ،ثم قولت واضمممءجعت  ا فرايش  ،[18]يوسمممف:    ژک    ک  ک  ک  گ  

مما كنمت أظ  أن ا  منزل    -وا -ولك     ،وأن ا  مربئي برباءيت  ،يعلم أين يينيمه برييمة

ولكني كنت  ،ي كان أيقر م  أن يتكلم ا  يف  بأمرمممممشمأين يف نفسمل    ،يف شمأين وييا  يتا

 فوا  مما رام رسمممول ا    ،يربئني ا  هبما  ،يف النوم رؤيما  أرعو أن يرى رسمممول ا  

فمأامه  مما كمان يمأامه  م     ،يتى أنزل  ليمه  ،وال اره أيمد م  أامج البيمت  ،لسممممهت

      يرمممرالت: فس ،واو يف يوم شا   ،يتى سنه ليتحدر منه العرر مثج اجلامن  ،الربياء

أما وا     ، يا  ائشممة »فكانت أول كلمة تكلم هبا أن رال:  ،واو يضمممحك رسمممول ا  

فمإين ال أنمد سال ا     ،فقلمت: وا  ال أروم سليمه  ،فقمالمت يل أمي: ُرومي سليمه  ،«فقمد برأك 

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ژ :  وأنزل ا  تعاىلرالت:    ،تعاىل

ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  

ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ

ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ې               ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  

  .ثم أنزل ا  اها يف براءيت ،اآليا  شمرالع ،[18-11]النور:  ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

 :-لقرابته منه وفقر   ؛وكان ينفق  ا مسممءح ب  أثاثة-  رال أبو بكر الصممديق  

ڃ  ڃ  ژ   فأنزل ا : ،أبدا  بعد الهي رال لعائشمة ما رال  وا  ال أنفق  ا مسمءح شمييا  

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  
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أبو بكر الصديق   رال  ،[22]النور:     ژڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  

 ورال ،فرعر سىل مسمءح النفقة التي ينفق  ليه ،سين  ي  أن يغفر ا  يل ،: با وا: 

 .وا  ال أنز ها منه أبدا  

فقمال   ،سممممأل مينم  بنمت عحف    أمري  رمالمت  مائشممممة: وكمان رسمممول ا  

وا  ما  ،ريمأني سمعي وبص ؛فقالت: يا رسول ا   ،«؟ماذا  لمت أو رأيت»لزين :  

فعصممها   ،رالت  ائشمة: واي التي كانت تسماميني م  أمواه النبي   ، لمت سال اريا  

 فهلكت فيم  الك. ،رالت: وطفقت أاتها قارب هنا ،ا  بالورن

ْن ة بنت عحف،   ء ح ب  أثاثة، ويسمممان ب  ثابت، ون  سمممْ
وُعل د م  أاج اإلفك م 

ّد اخلبيمث  بمد ا  ب  أيبثامني، و  ..علمدوا ثامني  مر أنمه رأ  أامج اإلفمك، والمهي   ،مل جمُ 

 توىل كرب ؛ للمصلحة التي ترك  علها رتله.

قشمعت سمحابة الشمك واالرتياب والقلق واالضمءراب    انواكها وبعد شمهر  

 مل يستءر أن يرفر رأسه بعد ذلك. ،عو املدينة، وافتضح رأ  املنافقي افتضايا  

 : مسرية اإلسالمتأثري اإل الم  ا

بتالف   ،ن اإل الم اليوم او السمممالح الفتاكس  :يقول املعاوون م  اإل الميي 

  ،ولك  بمالبحمث والتمدريق جتمد أن اإل الم كمان  ا ذلمك منمه أبمد المدار   ،الزم  ا ول

 غري أن ا دوا  صار  أكثر فتكا  م  ذي ربج.  ،وال يزال

ن أببث كج ما او م  شمممأنه   ،سن املنافقي  رفوا كيف جرضمممون  ا املسممملمي 

الهي يتأثرون    ،نولينفض النا   نه، وال سمميام العرب العاطفي؛ يشممو  صممورة النبي  

 .اك الد اية واإل المشمرويتى املؤمنون ورعوا يف  ،بكج كالم يقال يف غريام
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  ،سن مل تك   ا مستوى الدول   ،و ا املسلمي اليوم سنشاء حمءا  س المية كربى

 ،ونفامه املتي  ،ووسمءيته ،وسماميته ،وا ربانية اإلسمالمشممممممرلين  ،فعا مسمتوى ا غنياء

 اإل الم الغريب.   ما أفسد صالحإل ؛يعه احلكيمشمروت

فقد أمهج  ،ويصمار املنافقي   ،يف سطفاء الفتنة  ؛مة النبوية البالغةاهن  فيام سمبق نرىو

 وأنكروا ما رالوا. ،لزمواىل أن أُ س ،وأشغلهم بالرييج ،النبي فتنتهم

 ن ذلك ل  يكون له  ؛ها بنفسمممهئمل يرب  ،برباء ا فمر يقي النبي   ؛وأما  ائشمممة

  ،فمه رشمممممممممميريمد دفر النما        :ولعمج النما  تقول ،ا ثر الكبري سال  ا املقربي منمه

واو غمايمة يف   ،وسمممرتاما  ا  مادتمه يف يبمه السمممرت، فرتك ا مر يتى نزل القرآن برباء ما

 احلكمة والرصانة.    

وتمأثرام   ،فمإنمه يعود لءبيعمة العرب  ؛وأمما ورون بعض املؤمني بمثمج امها ا فمك

  ملام  ولهلك    ،نشممرالعادة  ا القد طغت ف  ،وال سيام فيام خيص ا  را   ،بالد ايا 

 دوا ويتوبوا.ولك  لزم أن ُج  ،بقهفهم   اإليامنمخيرعوا 

 :البعو  والرسايا بعد غزوة املريسير

ل   )المد ويمة( يمة  بمد الرن  ب   وف    -1 ة اجل نْمد  ْومم  :  سىل ديمار بني كلم  بمد 

مه بيد ، وأوصما    أرعد  رسمول ا  مممم(؛ فقد ا6)  يف شمعبان سمنة  وكانت بي يديه و م 

فمكث  بد    ،«فتزوه ابنة ملكهم  ، سن أطا وك »: بأيسمم  ا مور يف احلرب، ورال له 

وتزوه  بمد الرن    ،أسممملم القومالرن  ب   وف ثالثمة أيمام يمد وام سىل اإلسمممالم، فم

 ارض  بنت ا صبغ، واي أم أيب سلمة، وكان أبواا رأسهم وملكهم.متُ 
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ليثبمت رمدمهم  ا   ؛يينام أمر  بمالزواه م  بنمت ملكهم  فمانفر سىل يكممة النبي  

اه   ولهلك اغتنم النبي    ،اإلسممالم باملصمماارة، وكان للمصمماارة شممأن  ند العرب

ولك    ،فام كمان الزواه  عمج هنم اجلنس  ،العمادة العربيمة لصممممالح المد وة اإلسمممالميمة

يك  التعمدد  نمد العرب    ومل  ،عمة ومكمانتهمامر احلفمار  ا يقور الزو  ،لغمايما  راريمة

 عيا .يبج كان أمرا  طب ،ربيحا  

ك  يمة  يل ب  أيب طمالم    -2 د  يف شمممعبمان وكمانمت  :سىل بني سمممعمد ب  بكر بفم 

فبعث ،  أن هبا مجعا  يريدون أن يمدوا اليهود وذلك أنه بلغ رسممول ا   ؛ ممممم(ا6)  سممنة

ويكم  النهار، فأصماب  ينا  هنم، فأرر أهنم  سليهم  ليا  يف مائتي رعج، وكان يسمري الليج  

ودل العي  ا   ، ا أن جيعلوا هنم متر ايرب ،ر ممممميعرضون  ليهم نص  ،بعثو  سىل ايرب

وتركوا  ،)النسماء( هربت بنو سمعد بالف ع فموضمر جتمر بني سمعد، فأغار  ليهم  يّل، 

ب ر ب  ُ ل ْيم.فأاه سسامئة بعري وألفي شاة، وكان رئيسهم   ،الغنائم  و 

يف  : وكانتسىل وادي القرى  أو ميد ب  يارثة    ية أيب بكر الصمممديق    -٣

ارة يريد اغتيال النبي   ؛ممممم(ا6)  رمضمان سمنة أبا  ، فبعث رسمول ا  كان بء  م  ف ز 

ن: وارعت معه  ،بكر الصديق ة ب  ا ْكو  ل م  فشننا    أمرنا  ،يتى سذا صلينا الصبح ،رال س 

ورأيت طائفة وفيهم الهراري، فتشيت    ،فرواف  ،فحصج رتال ورتج،  دنا املاءالغارة، فور

أن يسمممبقوين سىل اجلبمج فمأدركتهم، ورميمت بسمممهم بينهم وبي اجلبمج، فلام رأوا السمممهم  

ر  م  أد يم، معها ابنتها م  أيسممم  العرب،   ورفوا، وفيهم امرأة اي أم ر ْرف ة،  ليها ر شمممْ

، ورد سممأله فنفلني أبو بكر ابنتها، فلم أكشممف هنا ثوبا  فجيت هبم أسممورهم سىل أيب بكر، 

 م  املسلمي اناك.ى هبا أ  ىبنت أم ر ْرف ة، فبعث هبا سىل مكة، وفد رسول ا  
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نام سنقاذ املستضعفي م   سو  ،مل يك  مهه النساء  ،رف يكيم م  النبي  مممواو تص

 واداية النا   موما . ،املؤمني بمكة

ي ي   -4
ن  وذلك أن  ؛مممممم(ا6)  يف شمموال سممنة  : ية ُكْرم ب  عابر الفهري سىل الُعر 

ين ة أظهروا اإلسمالم، وأراموا باملدينة فاسمتوسواا ج وُ ر  ، فبعثهم رسمول  (1)راءا  م  ُ ك 

رتلوا   ،فلام صمحوا،  (2)بوا م  ألباهنا وأبواهناشممممممريف ذود يف املرا ي، وأمرام أن ي ا  

، واسمممتاروا اإلبج، وكفروا بعد سسمممالمهم، فبعث يف طلبهم كرما   را ي رسمممول ا   

الل هم أ م  ليهم الءريق،  »ي  م  الصمممحابة، ود ا  ا العرنيي:  شممممممممممرالفهري يف  

ك  سمم  دركوا، فقءعت أيدهيم ا   ليهم السممبيج فأُ  ىفعم،  «واععلها  ليهم أضمميق م  م 

ُمل ْت أ ينهم ،تهمررمملس  ؛وأرعلهم عزاء ورصاصا  بام فعلوا، ثم    لقلر  يون الرا ي وس 

وام م  أشممممد النما  غمدرا  رمابلوا اإليسممممان بمالقتمج   ،تركوا يف نماييمة احلرة يتى مماتوا

 والسمررة وا ذى!!

  يف يملعماربمة رءمان الءريق واملفسممممد  ؛يمد احلرابمة :واو مما يسممممى يف اإلسمممالم

رءعت   ،فإذا رءعوا الءريق و روا ،العقوبة بقمدر فعلهم وسفسممماداما ر ، وتكون  

  ،وسذا رتلوا   ،أو العكس ،رىممممممميد يمنى ورعج يسممم  :أي ؛أيدهيم وأرعلهم م  االف

ام  هنم    ؛وام ا ظلم  ،ويف امها  مدالمة تماممة،  وسذا رلعوا العيون تقلر  يوهنمُرتلوا،  

 بدأوا.

 
 استثقلواا، ومل يوافق اواؤاا أبداهنم.(  1)

مكة واملدينة والءائف، ؛ أما أاج احلضممر  ،تبعا  لعادا   ندام   ؛اإلبج  بول  ربائج العرب تعتاد رشب ا  راب م   كانت بعض(  2)

  ، وكان اؤالء العرنيون يينها ما يزالون  ا غري اإلسمالم، رهبا مممممأيدا  م  أصمحابه بشم ومل يأمر النبي   فكانوا يتنزاون    رشهبا،

 . ليهتعارفوا وا تادوا  عريا   ا ما   رشهبا؛ عام هنم النبي فأ
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 : مرة احلديبية

 ة العربية سىل يد كبريروملا تءور  الفروف يف اجلزي  ؛(ممممما6)  يف ذي القعدة سمنة

لصممالح املسمملمي، أاه  طالئر الفتح ا  فم ونجاح الد وة اإلسممالمية تبدو شممييا   

فشمييا ، وبدأ  التمهيدا  إلررار يق املسملمي يف أداء  باد م يف املسمجد احلرام، الهي  

 كون منه ستة أ وام.شمركان رد صد   نه امل

يف املنام، واو باملدينة، أنه داج او وأصمحابه املسمجد احلرام،   رسمول ا    ُأري

ر بعضمهم، فأارب بهلك  ممممموأاه مفتاح الكعبة، وطافوا وا تمروا، ويلق بعضمهم ورصم

، ويسمممبوا أهنم داالو مكمة  مامهم ذلمك،  ن رؤيما ا نبيماء ويي   ففريوا  ،أصمممحمابمه

 وأارب أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر.

نفر العرب وم  يولمه م  أامج البوادي ليترعوا معمه، فمأبءمأ كثري م   واسمممت

واء، واسمممتتلف  ا املدينة اب  أم   صمممْ ا او فغسمممج ثيابه، ورك  نارته الق  ا  راب، أم 

ة الليثي ْيلم  ، ومعمه ممممممم(ا6)  ثني غرة ذي القعمدة سمممنمةواره منهما يوم اال ،مكتوم أو ُنم 

السميوف    ؛، ومل خيره معه بسمالح، سال سمالح املسمافروأربعامئةوعته أم سملمة، يف ألف  م

 يف الُقُرب.

ر    ع  د اهنمدي وأشمممْ لم  ة ر   مادة  م   واي    ،وقرك يف اجتما  مكمة، فلام كمان بمهي احلليفم 

  ،ان الءريق ءم عمج أن جفظ اهنمدي م  السممملم  م  ربمج ر ؛وأرراما اإلسمممالم  ،العرب

ليمأم  النما  م  يربمه، وبعمث بي يمديمه   ، وأيرم بمالعمرةالمهي  كمانوا يعفمون اهنمدي

ان فم  يا  أتا   ينمه، فقمال:  ، ينما  له م  ازا ة خيرب     رريف، يتى سذا كان رريبما  م  ُ سمممْ

سين تركت كع  ب  لؤي رد مجعوا لك ا يابيف، ومجعوا لك مجو ا ، وام رسممول ا ؛  
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أترون نميج سىل  »: أصمحابه، ورال  مقاتلوك وصماد وك    البيت، واسمتشمار النبي  

صممميبهم؟ فمإن رعمدوا  رعمدوا موتوري  حمزوني، وسن   ، ذراري اؤالء المهي  أ مانوام فن

فقال   «فم  صمدنا  نه راتلنا ؟   ، نجوا يك   نق رءعها ا ، أم تريدون أن نؤم اها البيت

: ا  ورسموله أ لم، سنام عينا معتمري ، ومل نجئ لقتال أيد، ولك  م  يال أبو بكر  

 فرايوا.، «فرويوا»: بيننا وبي البيت راتلنا ، فقال النبي 

 :صد رريف املسلمي    البيت

ررر  فيه  ، قد  تلسما  اسمتشماريا   ،وكانت رريف ملا سممعت بتروه النبي  

   ا يابيف،  بعد أن أ ر  رسمممول ا  صمممد املسممملمي    البيت كيفام يمك ، ف

ي، وأن مائتي فار  يف ريادة االد  نقج سليه رعج م  بني كع  أن رريشا  ناملة بهي ُطو 

يم يف الءريق الرئييس الهي يوصج سىل مكة. م  ان الغ   ب  الوليد مرابءة بُكر 

املسملمي يف ى  رأ، فسماء املسملمي  ورد ياول االد صمد  املسملمي، فقام بفرسمانه

صمالة الفهر يركعون ويسمجدون، فقال: لقد كانوا  ا غرة، لو كنا نلنا  ليهم  صمبنا  

ر ميلة وايدة، ولك  ا  أنزل  مممنهم، ثم ررر أن يميج  ا املسلمي وام يف صالة العص

 يكم صالة اخلوف، ففاتت الفرصة االدا .

 :جتن  القتال حماولة النبي 

طريقا  و  را  بي شممعاب، وسمملك هبم ذا  اليمي بي ظهري  أاه رسممول ا  

ار  ،احل ْمض مهب  احلديبيمة م  أسمممفج مكة، وترك الءريق    ،يف طريق ترعه  ا ثنيمة املر 

ة   ىفلام رأي سىل احلرم مارا  بالتنعيم، تركه سىل اليسمار، مممممي الهي يفضممممممالرئيسم االد ر رت  

 اجليف اإلسالمي رد االفوا    طريقه انءلق يركض نهيرا  لقريف.
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ْج  ،وسمار رسمول ا     ..يتى سذا كان بثنية املرار بركت رايلته، فقال النا : ي 

ْج  صمممواء، وما  »: القصمممواء، فقمال النبي   (2)، فمأحلم  ْت، فقمالوا: ان (1)يم  مما ان  الق

ال    ، ي بيمد  ممممممم والمهي نفسممم »:  ثم رمال ،  «يبسمممهما يمابس الفيمج ذاك هنما بتلق، ولك   

ثم معراما فوثبمت بمه،  ،«يسممممألوين اءمة يعفمون فيهما يرمما  ا  سال أ ءيتهم سيمااما

د رليج املاء، سنام يتربضمه النا  تربضما  ممممفعدل يتى نزل بأرصم ، فلم (٣)ى احلديبية،  ا ث م 

العءف، فانتزن سمهام  م  كنانته،  فشمكوا سىل رسمول ا    )نفد ماؤ (،  يلبث أن نزيو  

 ثم أمرام أن جيعلو  فيه، فوا  ما مال جييف هنم بالري يتى صدروا.

 :مفاوضا 

ْرر اء اخلزا ي يف نفر  ،ملا اطمأن رسمول ا  بديج ب  ورراء؛    -1 عاء بديج ب  و 

ح لرسمممول ا   ْيب ة ُنصمممْ ة، فقال: سين تركت  م  ازا ة، وكانت ازا ة    م  أاج ُ  ام 

يج، وام مقاتلوك وصماد وك 
كع  ب  لؤي نزلوا أ داد ميا  احلديبية، معهم الُعوذ املء اف 

عينا معتمري ، وسن رريشما     سنا مل نجئ لقتال أيد، ولكنا »: رال رسمول ا     ،   البيت

وا ممادد م، وخيلوا بيني وبي النما ، وسن  ؤرمد أهنكتهم احلرب وأرض   هبم، فمإن شممما

  ، وا أن يمدالوا فيام دامج فيمه النما  فعلوا، وسال فقمد مج  وا، وسن ام أبوا سال القتمال ؤشممما

  ،« يتى تنفرد سالفتي، أو لينفهن ا  أمر    ، ي بيد   راتلنهم  ا أمري اها مفوالهي نفس

رال بديج: سمممأبلغهم ما تقول، فانءلق يتى أتى رريشممما ، فقمال: سين رد عيتكم م   ند  

فقال سمفهاؤام: ال ياعة ، اها الرعج، وسممعته يقول روال ، فإن شميتم  رضمته  ليكم

 
 لففة لزعر النارة كي تتابر مسرياا.(  1)

 يرنت ومل تغادر مكاهنا.(  2)

 يأاهون منه رليال  رليال .(  ٣)
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 :سممعته يقولرال:  ،ورال ذوو الرأي منهم: اا  ما سممعته  ،يءممممملنا أن قدثنا  نه بشم

 .كها وكها

م ب  يفص  -2 ْكر 
اها رعج غادر،  »رال:   فلام رآ  رسول ا     ؛فبعثت رريف م 

 .«رال له مثج ما رال لبديج وأصحابه، فرعر سىل رريف وأاربام ،فلام عاء وتكلم

فقمالوا: ائتمه،   ،د وين آتمه  :اسمممممه احلُل ْيس ب   لقممة؛  ثم رمال رعمج م  كنمانمة  -٣

اها فالن، واو م  روم  »:  رال رسمممول ا     ،وأصمممحابه ف  ا النبي  شمممممممممرفلام أ

رمال:   ،فبعثواما لمه، واسمممتقبلمه القوم يلبون، فلام رأى ذلمك ،«يعفمون البمدن، فمابعثواما 

ما ينبغي هنؤالء أن يصمممدوا    البيت، فرعر سىل أصمممحابه، فقال: رأيت  ،سمممبحان ا 

 .البدن رد رلد  وأشعر ، وما أرى أن يصدوا

فقال  روة ب  مسعود الثقفي: سن اها رد  ر   ليكم اءة ُرْشد فاربلواا،   -4

فقمال لمه  روة   ،نحوا  م  رولمه لبمديمج  ود وين آتمه، فمأتما ، فجعمج يكلممه، فقمال لمه النبي  

أرأيت لو اسمتأصملت رومك، اج سممعت بأيدا م  العرب اعتاح  ؛ ند ذلك: أي حممد

  ،م  النا    ، وسين أرى أوباشما   ال أرى وعواا  فوا  سين  ،وسن تك  ا ارى  ؟أاله ربلك

: امصمص ب ْفر الال ، أنح  نفر  نه؟ رال: اليقا  أن يفروا ويد وك، رال له أبو بكر  

ك  هبا  ،ي بيد  مممممم  ذا؟ رالوا: أبو بكر، رال: أما والهي نفسم لوال يد كانت  ندي مل أْعز 

، وكلام كلممه أامه بلحيتمه، واملغرية ب  شمممعبمة  نمد رأ  وععمج يكلم النبي   ، عبتمك

ُر، فكلام أاوى  روة سىل حليمة النبي النبي  رضب يمد     ،، ومعمه السممميف و ليمه امل ْغف 

، فرفر  روة رأسمه، ورال: م  ذا؟  ر يدك    حلية رسمول ا   بنعج السميف، ورال: أّا 

ر، أولسممممُت أسممم تم ك؟ وكمان املغرية رمالوا: املغرية ب  شمممعبمة، فقمال: أي  ُمه  ْدر  عى يف غم 
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   روما  يف اجلاالية
ح  أما  »  :فقتلهم وأاه أمواهنم، ثم عاء فأسممملم، فقال النبي    ،صممم 

 .وكان املغرية اب  أاي  روة، «اإلسالم فأربُج، وأما املال فلست منه يف يشء

يرمق أصمممحمماب رسمممول ا    سن  روة ععممج  لممه، فرعر سىل   ثم  وتعفيمهم 

رى والنجايش، ممر وكسمموا  لقد وفد   ا امللوك،  ا ريص  ؛أي رومأصحابه، فقال: 

م    ،وا  مما رأيمت ملكما  يعفممه أصمممحمابمه ن ت  مما يعفم أصمممحماب حمممد حمممدا ، وا  سن ت 

نتماممة سال ورعمت يف كف رعمج منهم، فمدلمك هبما وعهمه وعلمد ، وسذا أمرام ابتمدروا  

أمر ، وسذا توضممأ كادوا يقتتلون  ا وضمموئه، وسذا تكلم افضمموا أصمموا م  ند ، وما 

ون سليه النفر تعفيام  له، ورد  ر   ليكم اءة ُرْشدا فاربل  واا.ُج د 

 :غدر رريف

 ،وملا رأى شباب رريف الءائشون، الءاحمون سىل احلرب، رغبة م امئهم يف الصلح

فكروا يف اءة قول بينهم وبي الصلح، فقرروا أن خيرعوا ليال ، ويتسللوا سىل معسكر 

املسلمي، وجدثوا أيداثا  تشعج نار احلرب، وفعال  رد راموا بتنفيه اها القرار، فقد اره 

ليال    سبعون منهم  ثامنون  معسكر   ،أو  سىل  التسلج  وياولوا  التنعيم،  عبج  م   فهبءوا 

ورغبة يف الصلح أطلق   ،املسلمي، غري أن حممد ب  مسلمة رائد احلر  ا تقلهم مجيعا  

النبي   ا     ايهم  أنزل  ذلك  ٱ   ٻ  ٻ         ٻ  ٻ  ژ   روله:  و فا  نهم، ويف 

 [.24]الفتح:  ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 :مبادرة نبوية

يؤكد لدى رريف مورفه وادفه م    ،أن يبعث سممفريا   ويينيه أراد رسممول ا   

ليس يل  ؛اها السممفر، فد ا  مر ب  اخلءاب لريسممله سليهم، فا تهر رائال : يا رسممول ا 
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   فان، فإن أيد بمكة م  بني  دي ب  كع  يغضممم  يل سن أوذيت، فأرسمممج  ثامن ب

ا مل  أاربام أن  »:  شمممريته هبا، وسنه مبلغ ما أرد ، فد ا ، وأرسمممله سىل رريف، ورال 

وأمر  أن يأيت رعاال  بمكة مؤمني،  ،  «نأ  لقتال، وسنام عينا  امرا ، واد هم سىل اإلسمالم 

مفهر دينه بمكة، يتى ال    تعاىلام بالفتح، وخيربام أن ا  شممممممممرونسمماء مؤمنا ، فيب

 يستتفي فيها أيد باإليامن.

ح، فقالوا: أي  تريد؟ فقال: بعثني رسمممول  فانءلق  ثامن يتى مر   ا رريف ب ب ْلد 

بكها وكها، رالوا: رد سمعنا ما تقول، فانفه حلاعتك، ورام سليه أبان ب  سعيد ب   ا   

فر ، وأعمار  وأردفمه يتى العمال، فريم  بمه ثم أ ه فرسممممه، فحممج  ثامن  ا ال

عماء مكمة، وبل غ الرسممممالمة سىل م امء رريف، فلام فرغ  رضممموا  ليمه أن يءوف بمالبيمت، 

 .فرفض اها العر ، وأبى أن يءوف يتى يءوف رسول ا  

ولعلهم أرادوا أن يتشمممماوروا فيام بينهم يف الوضمممر  -وايتبسمممتمه رريف  نمداما  

أمرام، ثم يردوا  ثامن ب بممه م  الرسمممممالممةالراا ، ويربموا  ممما عمماء  وطممال    -جواب 

ال  » ملا بلغته اإلشما ة:   االيتبا ، فشمان بي املسملمي أن  ثامن رتج، فقال رسمول ا  

ثم د ا أصمممحابه سىل البيعة، فثاروا سليه يبايعونه  ا أال يفروا، ،  «نربح يتى نناعز القوم 

ل م  بايعه أبو سممنان ا سممدي، وبايعه سمملمة ب  ا كون    وبايعته مجا ة  ا املو ، وأو 

بيمد   ا املو  ثال  مرا ، يف أول النما  ووسمممءهم وآارام، وأامه رسمممول ا  

عماء  ثامن فبمايعمه، ومل يتتلف    امه    ،وملما متمت البيعمة  ،«امه      ثامن »نفسمممه ورمال: 

د  ب  ر ْيس. ،البيعة سال رعج م  املنافقي   يقال له: ع 

ج ب    امه  البيعمة قمت شمممجرة، وكمان  مر آامها    أامه رسمممول ا   ْعقم  بيمد ، وم 

ار آاها  بغص  الشجرة يرفعه    رسول ا    التي أنزل    ،، واه  اي بيعة الرضواني س 



288 

 

فمميممهمما: ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ژ  ا  

 .[18]الفتح:   ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

 :بنود املعاادة

ْيج ب   مرو لعقد الصملح، و رفت رريف  ه  ضميق املورف، فأ  ت سىل بعث سمُ

أنه  ؛وأكد  له أال يكون يف الصممملح سال أن يرعر  نما  امه اها، ال تتحمد  العرب  نما

  ،« رد سمهج لكم أمركم »رال:   مرو، فلام رآ   دالها  لينا  نوة أبدا ، فأتا  سممهيج ب  

هيمج فتكلم طويال ، ثم اتفقما  ا أراد القوم الصممملح يي بعثوا امها الرعمج، فجماء سممم

 روا د الصلح، واي اه :

م   ماممه، فال يمدامج مكمة، وسذا كمان العمام القمابمج دالهما   يرعر النبي    -1

املسملمون فأراموا هبا ثالثا ، معهم سمالح الراك ، السميوف يف الُقُرب، وال يتعر  هنم 

 بأي نون م  أنوان التعر .

سمني، يأم  فيها النا ، ويكف بعضمهم  شممممممروضمر احلرب بي الءرفي    -2

 .، ويكون فيها التزاور   بعض

م  أيم  أن يمدامج يف  قمد حمممد و همد  دامج فيمه، وم  أيم  أن يمدامج يف  -٣

 قمد رريف و همدام دامج فيمه، وتعترب القبيلمة التي تنضمممم سىل أي الفريقي عزءا  م   

  ،ترب  دوانا   ا ذلك الفريق ذلك الفريق، فأي  دوان تتعر  له أي م  اه  القبائج يع

 وبني ازا ة يف  هد املسلمي. ،دالت بنو بكر يف  هد رريفف

رد    ليهم،   -أي اماربما  منهم-م  أتى حمممدا  م  رريف م  غري سذن وليمه    -4

 .رريف سليه   ردتمل  -أي ااربا  منه-وم  عاء رريشا  مم  مر حممد 
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فقال سمهيج:   «بسمم ا  الرن  الرييم»ثم د ا  لي ا  ليكت  الكتاب، فأما  ليه: 

ا الرن  فوا  ال ندري ما او؟ ولك  اكت : باسمك الل هم ثم  ،بهلك  فأمر النبي  ، أم 

فقال سمهيج: لو نعلم أنك رسمول ا  ما   ،«اها ما صمالح  ليه حممد رسمول ا »:  أما  

سين رسول ا   »فقال:   ،صمددناك    البيت، وال راتلناك، ولك  اكت : حممد ب   بد ا 

، فأبى (رسول ا )وأمر  ليا  أن يكت : حممد ب   بد ا ، ويمحو لفظ    ،«وسن كهبتموين 

 .ةبيد ، ثم متت كتابة الصحيف فمحا   ،أن يمحو اها اللفظ  يلي 

 :رد  أيب عندل

ُف يف ريود ، رد اره م    ،وبينام الكتاب يكت  ْرسمُ ل ب  سمهيج ي  نْد  سذ عاء أبو ع 

أسممفج مكة يتى رمى بنفسممه بي ظهور املسمملمي، فقال سممهيج: اها أول ما أراضمميك  

فقال: فوا  سذا  ال أراضيك    ،«سنا مل نقض الكتاب بعد»:  فقال النبي    ، ليه  ا أن ترد  

أبممدا   ا   النبي    ،يشء  أنمما بمجيز  لك  ،«فمأعز  يل»:  فقممال  با  »:  رممال     رممال: ممما 

ورد رضب سهيج أبا عندل يف وعهه، وأاه بتالبيبه وعر ؛   ،رال: ما أنا بفا ج،  «فافعج

املسلمي، أأرد سىل  شممررب بأ ا صوته: يا معممكي، وععج أبو عندل يصشممرلريد  سىل امل

اصرب وايتس ، فإن ا     ؛ يا أبا عندل »:  ؟ فقال رسول ا   كي يفتنوين يف دينيشمممرامل

عما مج لمك ومل  معمك م  املسمممتضمممعفي فرعما  وخمرعما ، سنما رمد  قمدنما بيننما وبي القوم  

فوث   مر ب  اخلءاب  ،  «صلحا ، وأ ءيناام  ا ذلك، وأ ءونا  هد ا  فال نغدر هبم

 كون، وسنام شممرويقول: اصرب يا أبا عندل، فإنام ام امل ،ي سىل عنبهمممر أيب عندل يمش

يمدين رمائم السممميف منمه، يقول  مر: رعو  أن يمأامه  ععمج  مر دم أيمدام دم كلم ، و

 السيف فيرضب به أبا ، فض  الرعج بأبيه، ونفه  القضية.
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 :اإلباء    رد املهاعرا 

الهي تم يف  بالعهد  ،فسمممأل أوليماؤا  أن يردا   ليهم  ،ثم عاء نسممموة مؤمنما 

احلديبيمة، فرفض طلبهم اها؛ بدليمج أن الكلممة التي كتبمت يف املعماادة بصمممدد اها البند  

، فلم تمدامج  (و ا أنمه ال يمأتيمك منما رعمج، وسن كمان  ا دينمك سال رددتمه  لينما)اي:  

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  ژ وأنزل ا  يف ذلك:    ،النسماء يف العقد رأسما  

ےے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېې  

ې   ې   ىى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ         ۇئ  ۇئۆئ   ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  

فمكممان .  [10]املمممتمحمنممة:   ژىئ  ىئ  ىئ  یی   ی   ی  جئحئ  مئ    ىئيئ  جب  حب  خب  مب  

ا    بمقمو  رسمممول  تمعمماىل:  يمممتمحمنمهم   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ژ لممه 

ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

   ژڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  

 ثم مل يك  يردا . ،«رد بايعتك»ون رال هنا: شمرفم  أرر  هبه  ال ،[12]املمتحنة: 

يوميمه امرأتي    فءلق  مر   ،موعما م الكمافرا  هبمها احلكموطلق املسممملمون  

 ك، تزوه بإيدامها معاوية، وبا ارى صفوان ب  أمية.شمركانتا له يف ال

 :ا رتا  الصحابة و ا رأسهم  مر

 فقد صدمتهم م  وعهي:  ،مل ير  املسلمون بمثج اه  االتفارية

 فنءوف به، فام له يرعر ومل يءف به؟: أنه كان رد أاربام أنا سنأيت البيت لا و

ج ضمممغ  و ا احلق، وا  و مد سظهمار دينمه، فام لمه ربم    الثماين: أنمه رسمممول ا   

ي ة  يف الصلح؟
ن   رريف، وأ ءى الد 
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ألسمممنما  ا  ؛ورمال: يما رسمممول ا  فقمد عماء سىل النبي   ؛ مر ب  اخلءماب  أمما 

النما يف اجلنمة ورتالام يف النمار؟ رمال رمال: أليس رت،  «با»:  يق وام  ا بماطمج؟ رمال  

  :«ا جكم ا  بيننما وبينهم؟ رمال  رمال: ففيم نعءي المدنيمة يف ديننما، ونرعر وملمّ  ،«با :

صميه، واو ناوي ول  يضميعني أبدا    يا ب » رال:   ،«اخلءاب، سين رسمول ا  ولسمت أ 

  «با، فأاربتك أنا نأتيه العام؟ »:  أوليس كنت قدثنا أنا سنأيت البيت فنءوف به؟ رال  

 .«ومءوف به ،فإنك آتيه»: رال  ،رال: ال

، ورد ، فقمال لمه كام رمال لرسمممول ا   فمأتى أبما بكر    ،ثم انءلق  مر متغيفما  

ْرم   يتى متو ،  سمواء، وماد: فاسمتم ، كام رد  ليه رسمول ا    ليه أبو بكر  سمك بغ 

 فوا  سنه لعا احلق.

سىل  مر   ، فأرسممج رسممول ا   [1]الفتح:   ژٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ :  ثم نزلت

 ،  فتح او؟ رال  ؛فقال: يا رسول ا  ،فأررأ  سيا  فءابت نفسه ورعر. ،«نعم»: أو 

: فعملت لهلك أ امال ،   ا ما فرن منه ندما  شديدا ، رال  مر    ثم ندم  مر  

ماملت أتصممدر وأصمموم وأصمميل وأ تق م  الهي صممنعت يوميه، خمافة كالمي الهي  

 تكلمت به، يتى رعو  أن يكون اريا .

 ،م سممملمةأفلم يسمممتجيبوا!! فداج  ا   ،النا  أن يتحللوا وأمر رسمممول ا  

المك النما  يما  » :  فقمال  ،ة ذا  ولمد وذا   قمج يكيموكمان تزوعهما واي امرأة كبري

  ،وااره وادن احلالر  ،هبم  أنّ ت؛  رسممول ا   يا :فقالت  ، «أمر م فلم يءيعوين   ، م سمملمة أ

فتبادر النا  سىل شممعرا  رأسممه يتربكون هبا ويتزانون  ؛ففعج النبي   ،مامهموقلج أ

مفتايا  حلج مشمممكلة كبرية  أم سممملمةفكانت ،  وطابت نفوسمممهم ،وقلج النا   !! ليها
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قدمة بالسمم  بعد انتهاء  د ا م   رد تزوعها واي مت لنبي  وكان ا  ،ورر هبا املسمملمون

مرأة مسمنة  فإين ا  ،ما تبغي مني  ؛رسمول ا   يا :ورد رالت له  ،ى هنا أوالدااوربّ  ،يب سملمةأ

 .«و يالك  يايل ،صابنيصابك أما أ» : فقال ؟!وذا   يال

أنه كان يقول: ما كان فتح يف اإلسممالم أ فم م  فتح   أبو بكر الصممديق   وذكر

وا  ال    ،ر رأهيم  ام كان بي حممد وربه، والعباد يعجلونممممماحلديبية، ولك  النا  رصمم

بعمد   لقمد رأيمت سمممهيمج ب   مرو    ،يتى تبلغ ا مور مما أراد  ،يعجمج لعجلمة العبماد

 ورسمممول ا   ،بدنة يقرب لرسمممول ا    ،رائام   ند املنحر  ،سسمممالمه يف يجة الودان

سىل سمهيج كلام يلق  م  شمعر  يضمعه  ا   فأنفرُ  ،ينحراا بيد ، ود ا احلالر حللق رأسمه

وأن   ،: بسمممم ا  الرن  الرييم ينيمه، وأذكر امتنما مه أن يقر  يوم احلمديبيمة بمأن يكتم 

 حممدا  رسول ا ، فحمد  ا  وشكرته الهي ادا  لإلسالم.

 :أنجح معاادة سياسية يف التاريخ

ال يشمك أنه فتح  فيم اها او صملح احلديبية، وم  سمرب أغوار بنود  مر الفياته  

اسمتيصمال  سىل للمسملمي، فقريف مل تك  تعرتف باملسملمي أي ا رتاف، بج كانت  دف  

 دونى رو ا احليلولة  مممممشمأفتهم، وتنتفر أن تشمهد يوما  ما هنايتهم، وكانت قاول بأرصم

  الد وة اإلسممالمية والنا ، بصممفتها ممثلة الز  امة الدينية والصممدارة الدنيوية يف عزيرة

د اجلنوح سىل الصممملح ا رتاف بقوة املسممملمي، وأن رريشمممما  ال تقمدر  ا  العرب، وتر 

مقماومتهم، ثم البنمد الثمالمث يمدل  بفحوا   ا أن رريشمممما  نسممميمت صممممدار ما المدنيويمة  

وم امتها الدينية، وأهنا ال مها اآلن سال نفسمممها، أما سمممائر النا  وبقية عزيرة العرب  

ذلك ، وال تتداج يف ذلك بأي نون م   رريشمما   هيم   مجعها، فالفلو دالت يف اإلسممالم بأ

 أنوان التداج. 
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وفتحا مبينا  بالنسممبة سىل املسمملمي؟ سن  ،أليس اها فشممال  ذريعا  بالنسممبة سىل رريف

مل تك  أامدافهما بمالنسمممبمة سىل   ،احلروب المداميمة التي عر  بي املسممملمي وأ مدائهم

ة ا رواح، وسفناء النا ، أو سكرا  العدو  ا ا تنار  وسباد  ،مصممادرة ا موال  ؛املسمملمي 

سطالر او    ؛اإلسممالم، وسنام كان اهندف الوييد الهي هيدفه املسمملمون م  اه  احلروب

]الكهف:     ژچ ڃ  ڃ  ڃ  چ   چژ   ؛احلريمة الكماملمة للنما  يف العقيمدة والمدي 

، ورد يصمج اها اهندف بجمير ا ال جول بينهم وبي ما يريدون أي روة م  القو ،[29

 يققأعزائمه ولوامممه، وبءريق ربام ال جصممممج بمثلمه يف احلروب مر الفتح املبي، ورمد  

املسممملمون  عج اه  احلرية نجمايا  كبريا  يف الد وة، فبينام كان  دد املسممملمي ال يزيد 

ة شممممر صار  دد اجليف اإلسالمي يف سنتي  ند فتح مكة   ، ا ثالثة آالف ربج اهندنة

 آالف.

فهو عزء ثمان هنمها الفتح املبي، فماملسممملمون مل يكونوا بمادئي   ؛أمما البنمد الثماين

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ بماحلروب، وسنام بمدأ ما رريف، يقول ا  تعماىل:  

ا املسمملمون، [1٣]التوبة:    ژۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ؛أم 

غءرسمتها  ل ، وتضمر  يدا  رريف  تردنالعسمكرية سال أن فلم يك  املقصمود م  دوريا م  

اا    سممبيج ا ، وتعمج معهم باملسمماواة، كج م  الفريقي يعمج  ا شمماكلته ،  وصممد 

، ودليج  ا فشج م  بدأ   ،سني  شممممرفالعقد بوضر احلرب   يدي هنه  الغءرسة والصد 

 و ا ضعفه واهنيار . ،باحلرب

أما البند ا ول فهو يد لصمد رريف    املسمجد احلرام، فهو أيضما  فشمج لقريف، 

 سوى أهنا نجحت يف الصد لهلك العام فق . ،وليس فيه ما يشفي رريشا  
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الة  ا أ ءت اه  اخلالل الثال  للمسمملمي، ويصمملت بإمائها  رد   ا  رريشممسن 

يف البنمد الرابر، ولك  تلمك اخللمة تمافهمة عمدا ، ليس فيهما يشء   التيوايمدة فق ، واي  

ر باملسملمي، فمعلوم أن املسملم ما دام مسملام  ال يفر     ا  ورسموله، و   مدينة  ممممميضم

فال يماعمة سليمه  ،  اإلسمممالم، وال يفر سال سذا ارتمد    اإلسمممالم ظماارا  أو بماطنما ، فمإذا ارتمد

سممالمي اري م  بقائه فيه، واها الهي أشممار سليه    املجتمر اإل للمسمملمي، وانفصمماله 

 . «سنه م  ذا  منا سليهم فأبعد  ا » بقوله: رسول ا  

لك  أر    ،فهو وسن مل يبق للجوئه سىل املدينة سمبيج  ؛وأما م  أسملم م  أاج مكة

ا  واسمممعمة، أمل تك  احلبشمممة واسمممعمة للمسممملمي يينام مل يك  يعرف أامج املمدينمة     

وم  عاءنا منهم سميجعج ا  له  »بقوله:  اإلسمالم شمييا ؟ واها الهي أشمار سليه النبي  

 .«فرعا  وخمرعا  

وا امه بمثمج امها االيتفمار، وسن كمان مفهر اال تزام لقريف، لكنمه يف احلقيقمة  

ة اوفهم  ا كياهنم الوثني،   ،   شمممدة انز اه رريفينبئ   ام، وشمممد  ر  و  والعهم وا 

ال بد له م  ا اه بمثج  ،وكأهنم كانوا رد أيسممموا أن كياهنم اليوم  ا شمممفا ُعُرف اار

م  أنه ال يسممرتد م  فر  سىل رريف م  املسمملمي،  وما سمممح به النبي   ،اها االيتفار

يعتممد  ا تثبيمت كيمانمه وروتمه كامل اال تامد، وال خيماف  ليمه  فليس امها سال دليال   ا أنمه

 ن.شمرم  مثج اها ال

 :ظهور بركا  املعاادة

سىل املمدينمة، واطممأن هبما، انفلمت   وملما رعر رسمممول ا     : سلغماء البنمد املمهل  -1

ري،   رعمج م  ثقيف واو  رعمج م  املسممملمي، مم  كمان ُيعمهب يف مكمة، واو أبو ب صممم 
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 ،: العهمد المهي ععلمت لنمايليف لقريف، فمأرسممملوا يف طلبمه رعلي، ورمالوا للنبي  

ة، فنزلوا يمأكلون م  متر  فمدفعمه النبي   ْيفم  هنم،   سىل الرعلي، فترعما بمه يتى بلغما ذا احلُل 

فقال أبو بصممري  يد الرعلي: وا  سين  رى سمميفك اها يا فالن عيدا ، فاسممتله اآلار  

بْمُت  ر  بْمُت بمه ثم ع  ر  فقمال أبو بصمممري: أرين أنفر سليمه،    ،فقمال: أعمج، وا  سنمه جليمد، لقمد ع 

 فأمكنه منه، فرضبه يتى برد.

يي رآ :  ا   وفر اآلار يتى أتى املدينة، فداج املسممجد يعدو، فقال رسممول

رال: ُرت ج صمممايبي، وسين ملقتول، فجاء أبو   سىل النبي    ىفلام انته،  «لقد رأى اها ذ را  »

رد وا  أْوك  ا  ذمتك، رد رددتني سليهم، ثم أنجاين ا  منهم،  ؛بصمممري ورال: يا نبي ا 

ْربا لو كان له أيد»: رال رسممول ا   ر ي  ع  سممْ
فلام سمممر ذلك  رف أنه   ،«ويج أمه، م 

يف  البحر، و منهم أبو عندل ب  سمهيج، فلحق  نفلت  اسمريد  سليهم، فتره يتى أتى سم 

بصمري، فجعج ال خيره م  رريف رعج رد أسملم سال حلق بأيب بصمري، يتى اعتمعت  بأيب

فوا  مما يسممممعون بعري ارعمت لقريف سىل الشمممام سال ا رتضممموا هنما،   ،منهم  صمممابمة

تناشممد  ا  والريم ملا أرسممج،  فأرسمملت رريف سىل النبي  ،  أمواهنم فقتلوام وأاهوا

 سليهم، فقدموا  ليه املدينة. فم  أتا  فهو آم ، فأرسج النبي 

والتغى البند املهل للمسملمي كام تصمور   ،وبهلك انحلت مشمكلة املسمتضمعفي 

 املسلمي. وقول لوررة لصالح ،ولكنه كان مصدر روة للمسلمي يف يقيقته ،الصحابة

 :داول م امء ررشيي مهمي يف اإلسالم -2

  ،عد اها الصمملح أسمملم  مرو ب  العال واالد ب  الوليد بامممممم(    7)ويف سممنة  

 . « سن مكة رد ألقت سلينا أفالذ كبداا »  رال:  روا  ند النبي  م، وملا يضو ثامن ب  طلحة
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 مجعمُت   ،اخلنمدررفنما مر ا يزاب    ممممممم: ملما انصممم   مرو ب  العمالرمال  -أ

رعماال  م  رريف، كمانوا يرون رأيي ويسممممعون مني، فقلمت هنم: تعلمون وا  أين أرى  

أمرا  منكرا    أمر حمممد يعلو ا مور  لوا   فيمه؟ رمالوا: ومماذا  ، وسين رمد رأيمت  ، فام ترون 

رأيمت؟ رمال: رأيمت أن نلحق بمالنجمايش، فنكون  نمد ، فمإن ظهر حمممد  ا رومنما كنما  ند  

، فمإنما أن نكون قمت يمديمه أيم  سلينما م  أن نكون قمت يمدي حمممد، وسن ظهر النجمايش 

رومنما فنح  م  رد  رفوا، فل  يأتينما منهم سال اري، رالوا: سن اها الرأي، رلمت: فامجعوا 

ثم   ،ا  كثري  ا  ه م  أرضمممنما ا دم، فجمعنما لمه أدمملنما مما هنمديمه لمه، وكمان أيم  مما هيمدى سليم

سذ عاء   مرو ب  أمية الضمري، وكان رسول   ،ا  سنا لعند  ارعنا يتى ردمنا  ليه، فو

رد بعثه سليه يف شمأن ععفر وأصمحابه، رال: فداج  ليه، ثم اره م   ند ، رال:  ا  

فقلت  صممحايب: اها  مرو ب  أمية الضمممري، لو دالت  ا النجايش، وسممألته سيا   

زأ   نها، ييث رتلت ربت  نقه، فإذا فعلت ذلك رأ  رريف أين أعممممممفأ ءانيه فضمم

رسمول حممد، رال: فدالت  ليه، فسمجد  له كام كنت أصمنر، فقال: مريب ا صمديقي، 

ا؟ رمال: رلمت: نعم ، ا  كثري  ا  أهيما امللمك، رمد أامديمت سليمك أدمم  أامديمت سيل  م  بالدك شمممييم 

سين رد رأيت رعال  اره م    ؛رال: ثم رربته سليه فأ جبه واشتها ، ثم رلت له: أهيا امللك

افنا وايارنا، شمرندك، واو رسول رعج  دو لنا، فأ ءنيه  رتله، فإنه رد أصاب م  أ 

ر ، فلو انشمقت يل مممممرب هبا أنفه رضبة ظننت أنه رد كسممممممرال: فغضم ، ثم مد يد  فضم

ا منمه، ثم رلمت لمه: أهيما امللمك، وا  لو ظننمت أنمك تكر  امها مما  ا ر  لمدالمت فيهما فررم 

أتسمممألني أن أ ءيك رسمممول رعج يأتيه النامو  ا كرب الهي كان يأيت سمممألتكه، رال:  

أطعني واتبعه،  ،رال: رلت: أهيا امللك أكهلك او؟ رال: وجك يا  مرو ؟موسمممى لقتله

فمإنمه وا  لعا احلق، وليفهرن  ا م  امالفمه، كام ظهر موسمممى  ا فر ون وعنود ، 
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، فبسمم  يد  فبايعته  ا اإلسممالم، ثم  رال: رلت: أفتبايعني له  ا اإلسممالم؟ رال: نعم

ثم    ،ارعت سىل أصمحايب، ورد يال رأيي  ام كان  ليه، وكتمت  ا أصمحايب سسمالمي

سىل رسممول ا   سمملم، فلقيت االد ب  الوليد، وذلك ربيج الفتح، واو   ا  ارعت  امد

لرعج  مقبج م  مكة، فقلت: أي  يا أبا سمممليامن؟ رال: وا  لقد اسمممتقام املنسمممم، وسن ا

سال  سممملم، رمال:   لنبي، أذام  وا  فمأسممملم، فحتى متى؟ رمال: رلمت: وا  مما عيمُت 

، فأسمملم، وباير، ثم دنو ،  فتقدم االد ب  الوليد   ،فقدمنا املدينة  ا رسممول ا   

سين أبمايعمك  ا أن يغفر يل مما تقمدم م  ذنبي، وال أذكر مما تمأار،   ؛فقلمت: يما رسمممول ا 

فإن اإلسممالم جي   ما كان ربله، وسن اهنجرة    ، يا  مرو، باير»:  رال: فقال رسمممول ا 

 رفت. مفبايعته ثم انص رال: ،«جت   ما كان ربلها

فقلمت: ابسممم     أتيمت النبي   ،رمال: فلام ععمج ا  اإلسمممالم يف رلبي  :ويف روايمة

رمال:   «مما لمك يما  مرو؟ »يمينمك فنبمايعمك، فبسممم  يمينمه، رمال: فقبضممممت يمدي، رمال:  

أما  لمت أن  »رلت: أن ُيغفر يل، رال:   ،«تشممرتن بامذا؟ »رلت: أرد  أن أشممرتن، رال:  

اإلسمممالم هيمدم مما كمان ربلمه، وأن اهنجرة  مدم مما كمان ربلهما، وأن احلج هيمدم مما كمان  

 .«ربله؟

رمهف يف رلبي يم   ،: ملما أراد ا  يب م  اخلري مما أراد  ب  الوليمد   امالمدرمال  -ب

رين رشمدي، ورلت: رد شمهد  اه  املواط  كلها  ا حممد، فليس مممممويضم  ،اإلسمالم

ا سيفهر،    ،موط  أشهد  سال أنرصف وأنا أرى يف نفيس أين ُموضر يف غري يشء وأن حممد 

 فلقيت رسمول ا   ،كي شمممممرارعت يف ايج امل  ،سىل احلديبية فلام اره رسمول ا  

منا، فهممنا   يف أصمحابه بعسمفان، فقمت بإمائه وتعرضمت له، فصما بأصمحابه الفهر آمنا  

فماطلر  ا مما يف أنفسمممنما م  اهنموم    ،-وكمانمت فيمه ارية-أن نغري  ليمه، ثم مل يعزم لنما  
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ورلت: الرعج   ،ر صمالة اخلوف، فورر ذلك مني مورعا  ممممم بأصمحابه صمالة العصمفصما

  ،وأاه ذا  اليمي، فلام صمالح رريشما  باحلديبية  ،ممنون، وافرترنا و دل    سمن  ايلنا

ي: أي يشء بقي؟ أي  املها  سىل النجايش؟ فقد ممممرلت يف نفس ،ودافعته رريف بالروح

رانية أو مممأاره سىل اررج؟ فأاره م  ديني سىل نصاتبر حممدا ، وأصحابه آمنون  ند ، ف

هيودية، فأريم مر  جم تابعا ، أو أريم يف داري فيم  بقي؟ فأنا  ا ذلك سذ داج رسمول  

 مرة القضممية، فتغيبت فلم أشممهد داوله، وكان أاي الوليد ب  الوليد رد داج  ا  

فمإذا فيمه: بسمممم ا     ،تمابما  فكتم  سيل ك  ،يف  مرة القضممميمة، فءلبني فلم جيمدين  مر النبي 

ْقلُمك  ..الرن  الرييم، أمما بعمد: فمإين مل أر أ جم  م  ذاماب رأيمك    اإلسمممالم، و  

ْقُلك، ومثج اإلسالم عهله أيد؟ ورد سألني رسول ا        ؟ أي  االد »فقال:    ، نك»  

مما مثلمه عهمج اإلسمممالم، ولو كمان ععمج نكمايتمه وعمد  مر  »فقلمت: يمأيت ا  بمه؟ فقمال:  

، فاستدرك يا أاي ما فاتك، «كي لكان اريا  له، ولقدمنا   ا غري شممر املسلمي  ا امل

 فقد فاتتك مواط  صاحلة.

و ين مقالة    ،رال: فلام عاءين كتابه نشممءت للتروه، ومادين رغبة يف اإلسممالم

: وأرى يف النوم كأين يف بالد ضممميقة عديبة، فترعت سىل بلد رسمممول ا ، رال االد 

فلام ردمت املدينة رلت:  ذكرهنا  يب بكر، رال: ،  ر واسر، فقلت: سن اه  لرؤياممممأاض

فقمال: او خمرعمك المهي امداك ا  لإلسمممالم، والضممميق المهي كنمت فيمه م     ،فمهكر ما

رلت: م  أصماي  سىل رسمول ا ؟   ، ك، فلام أمجعت للتروه سىل رسمول ا شممممممرال

أما ترى ما نح  فيه؟ سنام نح  أكلة رأ ،  فقلت: يا أبا وا ،  ،فلقيت صممفوان ب  أمية

ف حممد  ا شممرفإن   ،ورد ظهر حممد  ا العرب والعجم، فلو ردمنا  ا حممد فاتبعنا  

، فمافرترنما، العرب، فمأبى أشممممد اإلبماء، ورمال: لو مل يبق غريي م  رريف مما اتبعتمه أبمدا  
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ببمدر، فلقيمت  كرممة ب  أيب  ورلمت: امها رعمج موتور يءلم  وترا ، رمد رتمج أبو  وأاو   

فقلت له مثج الهي رلت لصمفوان، فقال يل مثج ما رال صمفوان، فلقيت  ثامن ب    ،عهج

ر ، ثم رلت: وما  يل    ،ما ذكر  م  ُرتج م  آبائه طلحة، رلت: فاطو   وسين   ،فكرات أذك 

فقلمت: سنام نح  بمنزلمة ثعلم  يف  ،فمهكر  لمه مما صممممار ا مر سليمه ؟رايمج م  سمممما تي

نوب م  مماء خلره، رمال: ورلمت لمه نحو مما رلمت لصممممايبيمه، حر، لو صمممم   ليمه ذ  ع

فمأ ن يف اإلعمابمة، ورمال: لقمد غمدو  اليوم وأنما أريمد أن أغمدو، وامه  رايلتي بضمممح 

أنا واو بيأعج، سن سمبقني أرام وسن سمبقته أرمت  ليه،   نا(توا د) منااة، رال: فاتعد 

تى التقينا بيأعج، فغدونا يتى انتهينا سىل اهندة،  فلم يءلر الفجر ي  ،رال: فأدجلنا سممحرا  

مسمريكم؟ رلنا: أي  فنجد  مرو ب  العال هبا، فقال: مريبا  بالقوم، فقلنا: وبك، رال: 

 ،مما أارعمك؟ رمال: فام المهي أارعكم؟ رلنما: المداول يف اإلسمممالم واتبمان حمممد  و

 رال: وذلك الهي أردمني.

فمأنتنما بفماار احلرة ركمابنما، فمُأارب بنما   ،دينمةرمال: فماصمممءحبنما مجيعما  يتى رمدمنما املم

، فلقيني  ر  بنا، فلبسمت م  صمالح ثيايب، ثم  مد  سىل رسمول ا  مممممُ فسم رسمول ا  

ر  بقدومك واو ينتفركم، مممممممُ فسممم ،رد ُأارب بك فقال: أ ن فإن رسمممول ا   ،أاي

 ليه، فسمملمت  ليه ي فءلعت  ليه، فام مال يتبسممم سيل  يتى ورفت  ممممممفأ  ت املشمم

 ،فرد   يل  السالم بوعه طلق، فقلت: سين أشهد أن ال سله سال ا  وأنك رسول ا   ،بالنبوة

،  « احلمد   الهي اداك، رد كنت أرى لك  قال  رعو  أال يسملمك سال سىل اري»فقال: 

،  رد رأيت ما كنت أشممهد م  تلك املواط   ليك معاندا     احلق  ؛رلت: يا رسممول ا 

رلمت: يما    ،«مما كمان ربلمه اإلسمممالم جيم   »:  فقمال رسمممول ا     ،فمادن ا  أن يغفراما يل

  ،« اللهم اغفر خلالد كج ما أوضر فيه م  صد    سبيلك » ا ذلك؟ فقال:    ؛رسول ا 
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، وكان ردومنا يف صمممفر سمممنة  و ثامن فبايعا رسمممول ا   : وتقدم  مرو رال االد 

  أيد م  أصحابه فيام يزبه. م  يوم أسلمت يعدل يب ثامن، فوا  ما كان رسول ا  

  ،يوما  بعد يوم االل اهندنة   كان  وذلك  : داول أرارب املهاعري  يف اإلسمالم   -٣

 .تفصيج ذلك وسيأيت ،ييث ادأ  النفو 

 .بياهنا وسيأيت :خليرب تفرغ النبي  -4

 .بياهنا وسيأيت ،فلوال صلح احلديبة ما فتحت مكة :فتح مكة -5

  :الد وة اإلسالمية العاملية -6

حي رعر رسممول ا  ف  ،للد وة العاملية تفرغ النبي    ؛م  بركا  صمملح احلديبة

 كت  سىل امللوك يد وام سىل اإلسالم. ،م  احلديبية 

ون كتمابما  سال و ليمه ؤريمج لمه: سهنم ال يقر  ،وملما أراد أن يكتم  سىل اؤالء امللوك

، وكان اها النقف  حممد رسمممول ا :   ليه اامتا  م  فضمممة، نقف ااتم، فاته النبي  

 ثالثة أسءر: حممد سءر، ورسول سءر، وا  سءر، اكها.

معرفة واربة، وأرسلهم سىل امللوك، وفيام ييل    ، ذوووااتار م  أصحابه رسال  هنم

 :، وبعض ما متتضت  نهنصول اه  الكت 

 :ملك احلبشة ؛الكتاب سىل النجايش -أ

ر، كت  سليه النبي   ة ب  ا ْبج  م  ح  مر  مرو ب  أمية   واها النجايش اسممممه أصمممْ

ي ْمر    :ام( 7) أو يف املحرم سنة ام(، 6)يف آار سنة  ،الض 
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م  حممد رسمول ا  سىل النجايش  فيم احلبشمة، سمالم    ،بسمم ا  الرن  الرييم »

فمإين أنمد سليمك ا  المهي ال سلمه سال او امللمك القمدو     ا م  اتبر اهنمدى، أمما بعمد: 

السمممالم املؤم  املهيم ، وأشمممهد أن  يسمممى ب  مريم روح ا  وكلمته ألقااا سىل مريم  

كام الق آدم بيد ، وسين أد و  البتول الءيبة احلصينة، فحملت بعيسى م  رويه ونفته،  

يك له، واملواالة  ا طا ته، وأن تتبعني، وتؤم  بالهي عاءين،  شممممممممرسىل ا  ويد  ال  

صمممحمت، فماربمج  تعماىلفمإين رسمممول ا ، وسين أد وك وعنودك سىل ا   ، ورمد بل غمت ون

صمميحت  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ژ ،  اتبر اهندى ، والسممالم  ا م   ي ن

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  

 .«[64]آل  مران:  ژڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  

 :ملك مرص ؛الكتاب سىل املقورس -ب

ت ى كت  النبي  ْيج ب  م  ْور س ؛سىل ُعر   ملك مرص واإلسكندرية: ،امللق  باملُق 

م  حممد  بد ا  ورسمموله سىل املقورس  فيم القب ،    ، الرييمبسممم ا  الرن   »

سمالم  ا م  اتبر اهندى، أما بعد: فإين أد وك بد اية اإلسمالم، أسملم تسملم، وأسملم  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ   يؤتمك ا  أعرك مرتي، فمإن توليمت فمإن  ليمك سثم أامج القب ، 

ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  

  .«[64]آل  مران:  ژڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  

ة ْلت عم  وكمان ذو  لم بمأامج الكتماب م    ،وااتمار حلممج امها الكتماب يماطم  ب  أيب ب 

عمج يز م أنمه الرب   فلام دامج يماطم   ا املقورس رمال لمه: سنمه كمان ربلمك ر،  النصمممارى

ا  ا، فمأامه  ا  نكمال اآلارة وا وىل، فمانتقم بمه ثم انتقم منمه، فما ترب بغريك، وال 
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فقمال يماطم :   ،فقمال املقورس: سن لنما دينما  ل  نمد مه سال ملما او اري منمه  ،يعترب غريك بمك

وا ، سن امها النبي د ما ال  ،نمد وك سىل دي  اإلسمممالم فكمان  ،نما الكمايف بمه ا  ف قْمد  مما سممم 

أشمممدام  ليه رريف، وأ داام له اليهود، وأررهبم منه النصمممارى، ولعمري ما بشمممارة 

موسمى بعيسمى سال كبشمارة  يسمى بمحمد، وما د اؤنا سياك سىل القرآن سال كد ائك أاج  

التوراة سىل اإلنجيمج، فكمج نبي أدرك رومما  فهم أمتمه، فماحلق  ليهم أن يءيعو ، وأنمت مم  

 ولسنا ننهاك    دي  املسيح، ولكنا نأمرك به.، أدركه اها النبي

وال  ،فقمال املقورس: سين رمد نفر  يف أمر امها النبي، فوعمدتمه ال يمأمر بمزاود فيمه

ينهي    مرغوب فيه، ومل أعد  بالسمماير الضممال، وال الكاا  الكاذب، ووعد  معه 

 آية النبوة بإاراه اخل ء واإلابار بالنجوى، وسأنفر.

م   ماه، واتم  ليمه، ودفعمه سىل عماريمة لمه،  ، فجعلمه يف ُيقٍّ ي  وأامه كتماب النب

 :ثم د ا كاتبا  له يكت  بالعربية، فكت  سىل رسول ا  

ملحممد ب   بمد ا  م  املقورس  فيم القب ، سمممالم    ،بسمممم ا  الرن  الرييم)

فقمد ررأ  كتمابمك، وفهممت مما ذكر  فيمه، ومما تمد و سليمه، ورمد  لممت    ليمك، أمما بعمد:

أن نبيما  بقي، وكنمت أظ  أنمه خيره بمالشممممام، ورمد أكرممت رسمممولمك، وبعثمت سليمك  

 . (سالم  ليكبجاريتي، هنام مكان يف القب   فيم، وبكسوة، وأاديت بغلة لرتكبها، وال

ومل يزد  ا اها ومل يسمملم، واجلاريتان مارية، وسممريي ، والبغلة ُدْلُدل، بقيت سىل 

وأما سمممريي    ،مارية  ية له، واي التي ولد  له سبراايم مم  معماوية، واته النبي  

 فأ ءااا حلسان ب  ثابت ا نصاري.
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 :ملك فار  ؛الكتاب سىل كرسى -ه

رى  فيم فار ، سمالم  مممم م  حممد رسمول ا  سىل كسم   ، الرييم بسمم ا  الرن   »

يك له،  شممممممر  ا م  اتبر اهندى، وآم  با  ورسموله، وشمهد أن ال سله سال ا  ويد  ال  

وأن حممدا   بد  ورسموله، وأد وك بد اية ا ، فإين أنا رسمول ا  سىل النا  كافة، لينهر  

سممملم تسممملم، فمإن أبيمت فمإن سثم املجو   م  كمان ييما  وجق القول  ا الكمافري ، فمأ

 .« ليك

وااتار حلمج اها الكتاب  بد ا  ب  يهافة السمهمي، فدفعه السمهمي سىل  فيم 

البحري ، وال نمدري امج بعمث بمه  فيم البحري  رعال  م  رعماالتمه، أم بعمث  بمد ا   

 بد يقري   رى مزره، ورال يف غءرسة:ممفلام ررت الكتاب  ا كس  ،ما كان  السهمي، وأّيا  

خيرب  ام    ؛«مزر ا  ملكه»رال:  م  ر يتي يكت  اسمه ربيل، وملا بلغ ذلك رسول ا   

 .ورد كان كام رال سيحد  يف املستقبج القري 

ان  ماملمه  ا اليم :  مممممممرمد كتم  كسمممو اذ  ابعمث سىل امها الرعمج المهي  )رى سىل بم 

فمااتمار بماذان رعلي مم   نمد ،    (،فليمأتيماين بمه  ،بماحلجمام رعلي م   نمدك علمدي 

رو م   مممممموثانيهام: اراسمم ،أيدمها: رهرمانه بانويه، وكان ياسممبا  كاتبا  بكتاب فار 

رى، فلام ردما  ممرف معهام سىل كسمميأمر أن ينص ،الفر ، وبعثهام بكتاب سىل رسول ا  

كت  سىل رى رد  ممممم، رال أيدمها: سن شماانشما  )ملك امللوك( كسماملدينة، ورابال النبي  

يمأمر  بمأن يبعمث سليمك م  يمأتيمه بمك، وبعثني سليمك لتنءلق معي، ورمال روال    ؛امللمك بماذان

 أن يالريا  غدا . تو د  فيه، فأمرمها النبي 
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بعد أن  ،رى م  دااج بيتهممممويف ذلك الورت كانت رد رامت ثورة كبرية ضد كس

ب  كرسى  ا أبيه فقتله، ر، فقد رام شريويه  مالرت عنود  ازيمة منكرة أمام عنود ريص

مضممي م  مجادى ا وىل سممنة    شممممممممروأاه امللك لنفسممه، وكان ذلك يف ليلة الثالثاء لع

فقاال: اج    ،اخلرب م  الويي، فلام غدوا  ليه أاربمها بهلك سممبر، و لم رسممول ا   

 ؟ر، أفنكت  اها  نك، ونترب  امللكممممممتدري ما تقول؟ سنا رد نقمنا  ليك ما او أيسمم

رى!  مممممم أاربا  ذلك  ني، وروال له: سن ديني وسمملءاين سمميبلغ ما بلغ كسمم   ،نعم»رال: 

وينتهي سىل منتهى اخلف واحلافر، وروال له: سن أسلمت أ ءيتك ما قت يدك، ومل كتك  

  .« ا رومك م  ا بناء

فأاربا  اخلرب، وبعد رليج عاء كتاب بقتج  ،فترعا م   ند  يتى ردما  ا باذان

شممريويه  بيه، ورال له شممريويه يف كتابه: انفر الرعج الهي كان كت  فيه أيب سليك، فال 

وكمان ذلمك سمممببما  يف سسمممالم بماذان وم  معمه م  أامج فمار   ، جمه يتى يمأتيمك أمري

 باليم .

 :ملك الروم ،الكتاب سىل ريرص -د

 :ملك الروماررج سىل  نص الكتاب الهي كتبه النبي 

م  حمممد  بمد ا  ورسمممولمه سىل اررمج  فيم الروم،    ، بسمممم ا  الرن  الرييم»

سمالم  ا م  اتبر اهندى، أسملم تسملم، أسملم يؤتك ا  أعرك مرتي، فإن توليت فإن  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ژ ،   ليك سثم ا ريسميي 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڃ

 .«[64]آل  مران:  ژڈ  ژ  
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ة ب  اليفمة الكلبي، وأمر  أن يمدفعمه سىل  فيم  ْييم  وااتمار حلممج امها الكتماب د 

 رك  أن اررج أرسج سليه يف ؛سفيان ب  يرب أاربأبا  وسن ،رى، ليدفعه سىل ريرصمممبص

فيها أبا   ) ااد ملدة(  مادّ   م يف املدة التي كان رسممول ا   ابالشمم وكانوا جتارا   ،م  رريف

ويوله   ،فد اام يف تلسممه  ،فأتو  وام بإيلياء  ،)صمملح احلديبية(سممفيان وكفار رريف 

فقال: أيكم أررب نسممبا  هبها الرعج الهي يز م   ،ثم د اام ود ا برتمجانه  ، فامء الروم

ورربوا أصممحابه   ،فقال: أدنو  مني ،فقلت: أنا أررهبم نسممبا   :نأنه نبي؟ فقال: أبو سممفيا

فإن كهبني   ،سين سمممائج    اها الرعج  :ثم رال لرتمجانه: رج هنم  ،فاععلوام  ند ظهر  

  .فوا  لوال احلياء م  أن يأثروا  يل كهبا  لكهبت  نه ، رال أبو سفيان:فكهبو  

 ،فيكم؟ رلت: او فينا ذو نسممم ثم كان أول ما سمممألني  نه أن رال: كيف نسمممبه 

فهمج كمان م  آبمائمه م     :رمال  ،رمال: فهمج رمال امها القول منكم أيمد ر  ربلمه؟ رلمت: ال

 ،اف النا  يتبعونه أم ضمعفاؤام؟ فقلت: بج ضمعفاؤامشممممممررال: فأ  ،ملك؟ رلت: ال

رال: فهج يرتد أيد منهم سممتءة لدينه ،  رال: أيزيدون أم ينقصممون؟ رلت: بج يزيدون

رمال: فهمج كنتم تتهمونمه بمالكمهب ربمج أن يقول مما رمال؟    ،امج فيمه؟ رلمت: البعمد أن يمد

رال:  ،ونح  منه يف مدة ال ندري ما او فا ج فيها ،رال: فهمج يغمدر؟ رلمت: ال ،رلمت: ال

رال: ، فهج راتلتمو ؟ رلت: نعم :رال ،ومل متكني كلمة أداج فيها شمييا  غري اه  الكلمة

رال: ماذا    ،ينال منا وننال منه ،رب بيننا وبينه سمممجالفكيف كان رتالكم سيا ؟ رلت: احل

  ، واتركوا ما يقول آباؤكم   يا ،كوا به شيشمممريأمركم؟ رلت: يقول: ا بدوا ا  ويد  وال ت

  .ويأمرنا بالصالة والصدر والعفاف والصلة

فكهلك    ،فهكر  أنه فيكم ذو نسمم  ،سممألتك    نسممبه :فقال للرتمجان: رج له

  ،وسمألتك: اج رال أيد منكم اها القول؟ فهكر  أن ال   ،رومها  الرسمج تبعث يف نسم 
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  :وسمألتك  ،ي بقول ريج ربلهمممممفقلت: لو كان أيد رال اها القول ربله لقلت رعج يأتسم

 :رلمت  ،فلو كمان م  آبمائمه م  ملمك  :رلمت  ،امج كمان م  آبمائمه م  ملمك؟ فمهكر  أن ال

بمالكمهب ربمج أن يقول مما رمال؟ وسممممألتمك: امج كنتم تتهمونمه  ،  رعمج يءلم  ملمك أبيمه

النمما  ويكممهب  ا ا   ،فممهكر  أن ال ليممهر الكممهب  ا  مل يك   أنممه   ،فقممد أ رف 

وام  ،اف النا  اتبعو  أم ضمعفاؤام؟ فهكر  أن ضمعفاؤام اتبعو  شممممممروسمألتك: أ

وكمهلمك أمر    ،وسممممألتمك: أيزيمدون أم ينقصمممون؟ فمهكر  أهنم يزيمدون  ،أتبمان الرسممممج

  ،تك: أيرتد أيد سمتءة لدينه بعد أن يداج فيه؟ فهكر  أن ال وسمأل  ،اإليامن يتى يتم

  ،وسمممألتمك: امج يغمدر؟ فمهكر  أن ال  ،وكمهلمك اإليامن يي تمال  بشممماشمممتمه القلوب

وسممألتك: بام يأمركم؟ فهكر  أنه يأمركم أن تعبدوا ا  وال  ،وكهلك الرسممج ال تغدر

 ،صمالة والصمدر والعفافويأمركم بال ،وينهاكم     بادة ا وثان  ،كوا به شمييا  شممممممرت

مل أك     ،ورد كنت أ لم أنه ااره ،فسميملك موضمر ردمي ااتي   ،فإن كان ما تقول يقا  

ولو كنت  ند  لغسملت  ،فلو أين أ لم يتى أالص سليه لتجشممت لقاء   ،أظ  أنه منكم

    ردمه. 

فدفعه سىل   ،رىممممممالهي بعث به ديية سىل  فيم بصمم ثم د ا بكتاب رسممول ا  

م  حممد  بد ا  ورسمموله سىل اررج    ، بسممم ا  الرن  الرييم »فإذا فيه:  ،قرأ  ف  ،اررج

أسمملم    ، فإين أد وك بد اية اإلسممالم   : أما بعد  ، سممالم  ا م  اتبر اهندى   ،  فيم الروم 

ڤ  ڤ  ڤ  ژ   ، فإن توليت فإن  ليك سثم ا ريسيي   ، يؤتك ا  أعرك مرتي   ،تسلم

ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    

 .«[64]آل  مران:  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  
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  ،كثر  ند  الصمممت    ،وفرغ م  رراءة الكتاب ،رال أبو سمممفيان: فلام رال ما رال 

  ،فقلت  صمحايب يي أارعنا: لقد أمر اب  أيب كبشمة  ،وأارعنا  ،وارتفعت ا صموا 

 فام ملت مورنا  أنه سيفهر يتى أداج ا   يل   اإلسالم. ،ي ا صفرنسنه خيافه ملك ب

اوي -ام  :الكتاب سىل املنهر ب  س 

النبي   البحري   ؛سىل املنمهر ب  سمممماوي  وكتم   كتمابما  يمد و  فيمه سىل   ،يماكم 

رمي بهلك الكتاب، فكت  املنهر سىل رسمول ا   ممممم  احلضماإلسمالم، وبعث سليه العالء ب

  :(  أمما بعمد، يما رسمممول ا ، فمإين ررأ  كتمابمك  ا أامج البحري ، فمنهم م  أيم

يف  اإلسممالم وأ جبه، وداج فيه، ومنهم م  كراه، وبأريض تو  وهيود، فأيد  سيل

 .(ذلك أمرك

م  حممد رسول ا  سىل املنهر    ، الرييمبسم ا  الرن   »:  فكت  سليه رسول ا   

ب  سماوي، سمالم  ليك، فإين أند سليك ا  الهي ال سله سال او، وأشمهد أن حممدا   بد   ا

، فإنه م  ينصح فإنام ينصح لنفسه، وسنه م  يءر  تعاىلفإين أذكرك ا     : ورسوله، أما بعد

سن رسيل رد أثنوا  ليك  رسيل ويتبر أمرام فقد أطا ني، وم  نصح هنم فقد نصح يل، و

اريا ، وسين رد شمفعتك يف رومك، فاترك للمسملمي ما أسملموا  ليه، و فو     أاج  

صممملح فلم نعزلك     ملك  وم  أرام  ا هيودية    ، الهنوب، فاربج منهم، وسنك مهام ت

 .«أو توسية فعليه اجلزية

ة ب   يل صاي  الياممة -ام ْوذ   :الكتاب سىل ا 
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م  حممد رسمممول ا  سىل اوذة ب     ، بسمممم ا  الرن  الرييم »  :كت  سليه النبي  

 يل، سالم  ا م  اتبر اهندى، وا لم أن ديني سيفهر سىل منتهى اخلف واحلافر، فأسلم  

 .«تسلم، وأععج لك ما قت يديك

ل ي  ب   مرو العامري، فلام ردم سممملي   ا اوذة   وااتار حلمج اها الكتاب سممم 

أنزلمه وييما ، وررأ  ليمه الكتماب، فرد   ليمه ردا  دون رد، وكتم  سىل   ،هبمها الكتماب خمتومما  

مكاين، فاععج يل بعض ا مر  ما أيسم  ما تد و سليه وأمجله، والعرب  اب  ): النبي  

 ، وأعام سليءا  بجائزة، وكسا  أثوابا  م  نسج اجر.(أتبعك

لو سمألني رءعة  »كتابه فقال:   فأارب ، وررأ النبي    فقدم بهلك كله  ا النبي  

عاء   ،رف رسمول ا  م  الفتحمممممفلام انصم،  «م  ا ر  ما فعلت، باد، وباد ما يف يديه

،  أ أمما سن اليامممة سممميتره هبما كمهاب يتنبم »:  بمأن اوذة مما ، فقمال النبي    عربيمج  

فكمان    ،«أنمت وأصمممحمابمك »م  يقتلمه؟ فقمال:    ؛فقمال رمائمج: يما رسمممول ا   ،«قتمج بعمدي يُ 

 .كهلك

ر الغساين صاي  دمشق -و م   :الكتاب سىل احلار  ب  أيب ش 

م  حممد رسمول ا  سىل احلار  ب     ، بسمم ا  الرن  الرييم»  :كت  سليه النبي  

أيب شمممر، سممالم  ا م  اتبر اهندى، وآم  با  وصممدر، وسين أد وك سىل أن تؤم  با   

 .«يك له، يبقي لك ملككشمرويد  ال 

وااتار حلمج اها الكتاب شمممجان ب  وا  م  بني أسمممد ب  ازيمة، وملا أبلغه 

 ، ومل يسلم. (ائر سليهم  ينزن ملكي مني؟ أنا س)الكتاب رمى به ورال: 
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فثنا      زمه، فأعام احلار  شمجان   ،ر يف يرب رسمول ا   مممممواسمتأذن ريصم

 ب  وا  بالكسوة والنفقة، ورد  باحلسنى.ا

ن -م  :الكتاب سىل ملك ُ ام 

ي، ونصه: وكت  النبي  نْد  ر وأايه  بد ابني اجلُل  ْيف   كتابا  سىل ملك  امن ع 

م  حمممد رسمممول ا  سىل عيفر و بمد ابني اجللنمدي،    ، بسمممم ا  الرن  الرييم »

فإين أد وكام بد اية اإلسممالم، أسمملام تسمملام، فإين    سممالم  ا م  اتبر اهندى، أما بعد:

يا  وجق القول  ا الكافري ، فإنكام سن  سىل النا  كافة،  نهر م  كان ي  رسمممول ا   

فإن ملككام مائج، واييل قج    -أن تقرا باإلسممالم-أرررمتا باإلسممالم وليتكام، وسن أبيتام  

 .«بسايتكام، وتفهر نبويت  ا ملككام

رمال  مرو: فترعمت يتى   ،وااتمار حلممج امها الكتماب  مرو ب  العمال  

 -وكان أيلم الرعلي، وأسممهلهام القا  - مد  سىل  بد  ،انتهيت سىل  امن، فلام ردمتها

فقلت: سين رسممول رسممول ا  سليك وسىل أايك، فقال: أاي املقدم  يل   بالسمم  وامللك، 

   وأنما أوصممملمك سليمه يتى يقرأ كتمابمك، ثم رمال: ومما تمد و سليمه؟ رلمت: أد و سىل ا  ويمد

 ؛رال: يا  مرو، يك له، وتلر ما  بد م  دونه، وتشمهد أن حممدا   بد  ورسمولهشمممممرال 

رلمت: مما  ومل يؤم     ،فكيف صمممنر أبوك؟ فمإن لنما فيمه رمدوة  ،سنمك اب  سممميمد روممك

يتى اداين    ،، وودد  أنه كان أسمملم وصممدر به، ورد كنت أنا  ا مثج رأيهبمحمد 

أي  كان سسممالمك؟ رلت:  ند    :فسممألني  ،: رريبا  رال: فمتى تبعته؟ رلت،  ا  لإلسممالم

رال: وكيف صمنر رومه بملكه؟ فقلت: أررو   ،النجايش، وأاربته أن النجايش رد أسملم

سنه  !!رال: انفر يا  مرو ما تقول ،رال: وا سارفة والرابان تبعو ؟ رلت: نعم ،واتبعو  
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سمتحله يف ديننا، رلت: ما كهبت، وما ن ،ليس م  اصملة يف رعج أفضمح له م  الكهب

رلت: با، رال: فبأي يشء  لمت ذلك؟   ،ثم رال: ما أرى اررج  لم بإسممالم النجايش 

، رمال: ال وا  لو  رلمت: كمان النجمايش خيره لمه ارعما ، فلام أسممملم وصممممدر بمحممد  

وايمدا  مما أ ءيتمه، فبلغ اررمج رولمه، فقمال لمه الي نم ار أاو : أتمدن  بمدك ال    سممممألني درمهما  

رعما ، ويمدي  بمدي  غريك دينما  حممدثما ؟ رمال اررمج: رعمج رغم  يف دي ، خيره لمك ا

رال: انفر ما ، فااتار  لنفسمه، ما أصمنر به؟ وا  لوال الضم  بملكي لصمنعت كام صمنر

 رلت: وا  صدرتك.  !!تقول يا  مرو

 ،تعماىلرمال  بمد: فمأاربين مما المهي يمأمر بمه وينهى  نمه؟ رلمت: يمأمر بءما مة ا   

يته، ويأمر بالرب وصملة الريم، وينهى    الفلم والعدوان، و   الزنا،  وينهى    معصم

رال: ما أيسم  اها الهي يد و سليه،  ،  و   اخلمر، و    بادة احلجر والوث  والصملي 

ونصممدر به، ولك  أاي أضمم    لو كان أاي يتابعني  ليه لركبنا يتى نؤم  بمحمد 

ُه رسمول ا    ،بملكه م  أن يد ه ويصمري ذنبا   ل ك   ا رومه، فأاه  رلت: سنه سن أسملم م 

وما الصدرة؟ فأاربته    ،رال: سن اها خللق يس  ،الصدرة م  غنيهم فريداا  ا فقريام

رال: يا  مرو،  ،يف الصدرا  يف ا موال، يتى انتهيت سىل اإلبج بام فر  رسمول ا  

مليا ؟ فقلت: نعم، فقال: وا  ما وتؤاه م  سمموائم مواشممينا التي تر ى الشممجر وترد ا

 أرى رومي يف بعد دارام وكثرة  ددام يءيعون هنها.

رمال: فمكثمت ببمابمه أيمامما ، واو يصممممج سىل أايمه فيترب  كمج اربي، ثم سنمه د ماين 

يوما  فدالت  ليه، فأاه أ وانه بضمبعي فقال: د و ، فأرسملت فهابت  علس، فأبوا 

: تكلم بحماعتمك، فمدفعمت سليمه الكتماب خمتومما ،  أن يمد وين أعلس، فنفر  سليمه فقمال

ففض امامتمه، وررأ يتى انتهى سىل آار ، ثم دفعمه سىل أايمه فقرأ  مثمج رراءتمه، سال أين  
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رأيت أاا  أرر منه، رال: أال تربين    رريف كيف صنعت؟ فقلت: تبعو ، سما راغ  

وا يف اإلسمممالم  رمال: وم  معمه؟ رلمت: النما  رمد رغب  ،يف المدي ، وسمما مقهور بمالسممميف

وااتارو   ا غري ، و رفوا بعقوهنم مر ادي ا  سياام أهنم كانوا يف ضممالل، فام أ لم 

ة، وأنمت سن مل تسممملم اليوم وت توطيمك اخليمج وتبيمد    ،بعمهتأيمدا  بقي غريك يف امه  احل رعم 

راءك، فأسملم تسملم، ويسمتعملك  ا رومك، وال تداج  ليك اخليج والرعال، ممممماضم

 غدا . مي اها، وارعر سيلرال: د ني يو

   بملكه، يتى 
فرععت سىل أايه فقال: يا  مرو، سين  رعو أن يسممملم سن مل ي ضممم 

رفت سىل أايه، فأاربته أين مل أصج سليه،  مممفانص، سذا كان الغد أتيت سليه، فأبى أن يأذن يل

 فمأوصممملني سليمه، فقمال: سين فكر  فيام د وتني سليمه، فمإذا أنما أضمممعف العرب سن ملكمت

رعال  مما يف يمدي، واو ال تبلغ ايلمه اماانما، وسن بلغمت ايلمه لقيمت رتماال  ليس كقتمال م   

اال بمه أاو  فقمال: مما نح  فيام ظهر   ،رلمت: أنما اماره غمدا ، فلام أيق  بمترعي،  الرى

 ليه، وكج م  أرسمج سليه رد أعابه، فأصمبح فأرسمج سيل، فأعاب سىل اإلسمالم او وأاو  

، واليا بيني وبي الصدرة، وبي احلكم فيام بينهم، وكانا يل  ونا  مجيعا ، وصدرا النبي  

  ا م  االفني.

 :يف كت  امللوكورد ملتص ما 

 :متمثلة يف امللوك ىلسبه الكت  النبوية   واشرتكت  تقاطعت لعج ما

 الد وة سىل اإلسالم. -1

  دم منام تهم ملكهم. -2

 اإلسالم.قميلهم مسؤولية صد أروامهم     -٣
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 مل يدالوا اإلسالم. نسقهيرام بالعقوبة يف اآلارة  -4

 هنم كمانوا  ا ايمانمة   ؛أكثر  لوا  بمالنسمممبمة مللوك العرب  الكالم  وكمانمت نربة

  ملستعمر الفار  والرومي. ابمحالفتهم   ؛للعرب

سنام اي الد وة    ،ويف كج تلك الرسائج ال جتد فيها طمعا  يف ملك وال مال وال دنيا

فمكانه يف اجلزيرة    ،سىل امللوك هني املعجزة اخلاررة وسن مراسملة النبي  ، ىل ا  فحسم س

  ،العربية ال يسمح له بتحهير امللوك وخماطبتهم ود و م وقهيرام م   اربة اإل را  

 فالصو  العايل ال يدل سال  ا سند  ال.

د ر   :غزوة الغابة أو غزوة ذي ر 

ارة رامت بعمج القرصممنة    ا اه  الغزوة يركة مءاردة ضممد فصمميلة م  بني ف ز 

، ورمد  بعمد احلمديبيمة وربمج ايرب  واي أول غزوة غزااما رسمممول ا   ،  أموال املسممملمي 

 ا املدينة يف اه  الغزوة اب  أم مكتوم، و قد اللواء للمقداد ب   استعمج رسول ا   

  مرو.

أنه رال: بعث  ، وايبءج اه  الغزوة  ؛سملمة ب  ا كونواالصمة الروايا     

ب اح، وأنا معه بفر  أيب طلحة، فلام أصمممبحنا  مر غالمه   )بنوره( بفهر   رسمممول ا   ر 

سذا  بد الرن  الفزاري رد أغار  ا الفهر، فاستاره أمجر، ورتج را يه، فقلت: يا رباح، 

ة، واسمتقبلت اه اها الفر  فأبلغه أبا طلحة، وأارب رسمول ا    م  ، ثم رمت  ا أك 

 لقوم أرميهم بالنبج وأرجتز، أرول: املدينة، فناديت ثالثا : يا صبايا ، ثم ارعت يف آثار ا

ن  ا كمممو  ابمممُ   أنممما  ْهاممما   امممُ

 

ر   ضممممممم  الممممر  يمممموُم   والمممميمممموُم 
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فوا  ما ملت أرميهم وأ قر هبم، فإذا رعر سىل فار  علسمت يف أصمج الشمجر،  

ثم رميته فتعفر  به، يتى سذا دالوا يف تضايق اجلبج  لوته، فجعلت أردهيم باحلجارة، 

سال الفته   ما الق ا  تعاىل م  بعري م  ظهر رسول ا     يتى  ،فام ملت كهلك أتبعهم

بيني وبينمه، ثم اتبعتهم أرميهم، يتى ألقوا أكثر م  ثالثي بردة،   وراء ظهري، والوا 

وثالثي رحما  يسممتتفون، وال يءريون شممييا  سال ععلت  ليه آراما  م  احلجارة، يعرفها 

، فجلسموا يتغدون، وعلسمت  ا   يتى أتوا متضمايقا  م ،  وأصمحابه رسمول ا   ي ةا
ن  ث 

ْرن، فصمعد سيل منهم أربعة يف اجلبج، رلت: اج تعرفونني؟ أنا سملمة ب  ا كون،   رأ  ر 

 ال أطل  رعال  منكم سال أدركته، وال يءلبني فيدركني، فرععوا.

يتتللون الشمجر، فإذا أوهنم  يتى رأيت فوار  رسمول ا   ،فام بريت مكاين 

أثر  أبو رتمادة، و ا أثر  املقمداد ب  ا سمممود، فمالتقى  بمد الرن  وأارم،  أارم، و ا  

فعقر بعبد الرن  فرسمممه، وطعنه  بد الرن  فقتله، وقول  ا فرسمممه، وحلق أبو رتادة  

بعبمد الرن  فءعنمه فقتلمه، ووىل القوم ممدبري ، فتبعتهم أ مدو  ا رعيل، يتى يعمدلوا 

د، لي ،ربج غروب الشممس سىل شمع  فيه ماء ر  بوا منه، وام  ءا ، شممممممريقال له: ذو ر 

واخليمج  شمممماء، فقلمت: يما   فمأعليتهم  نمه، فام ذاروا رءرة منمه، وحلقني رسمممول ا   

ْرح،  ممرسول ا ، سن القوم  ءا ، فلو بعثتني يف مائة رعج استنقه  ما  ندام م  الس  

ون  ر  قْ سهنم ليُ »، ثم رال:  ( 1)«ملكت فأسجح  ، يا ب  ا كون»وأاه  بأ نار القوم، فقال:  

 .؛ أي: ُيءعمون وينزلون فيهم ضيوفا  «اآلن يف غءفان

 
 العفو؛ أي: ملكت فأيس  العفو.اإلسجاح:  (  1) 
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أ ءماين ، فم«اري فرسممماننما اليوم أبو رتمادة، واري رعمالتنما سممملممة »: ورمال رسمممول ا  

ْضب اء راععي سىل املدينة.  ؛سهمي   سهم الراعج وسهم الفار ، وأردفني وراء   ا الع 
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 :ايربمعركة قرير 

ميال  م      ا بعمد ثامني   ، تقرذا  يصمممون ومزارن  ،كمانمت ايرب ممدينمة كبرية

 .املدينة يف عهة الشامل

 :املعركةسب  

رريف،   يوا  ؛أروى أعنحمة ا يزاب الثالثمةروة  م     ملما اطممأن رسمممول ا   

وربائج    ،اليهود  ؛أراد أن جاسمم  اجلنايي الباريي   ،متاما  بعد صمملح احلديبية اوأم  منه

ران  ممميتى يتم ا م  والسالم، ويسود اهندوء يف املنءقة، ويفرغ املسلمون م  الص ،نجد

 تبليغ رسالة ا  والد وة سليه.لالدامي املتواصج 

ومركز االستفزاما  العسكرية، ومعدن   ،وملا كانت ايرب اي وكر الد  والترمر

 التحرشا  وسثارة احلروب، كانت اي اجلديرة بالتفا  املسلمي أوال .

أما كون ايرب هبه  الصمممفمة، فال ننسمممى أن أاج ايرب ام الهي  يزبوا ا يزاب  

  ال   يةاتصممما  مدوا سىلضمممد املسممملمي، وأثاروا بني رريفة  ا الغدر واخليانة، ثم  

جلناح  ا  ؛وأ راب البادية  ،وبغءفان  ،يف املجتمر اإلسالمي  -الءابور اخلامس-باملنافقي  

أنفسممهم يتهيؤون للقتال، فألقوا املسمملمي بإعراءا م  وكانوا ام ،الثالث م  ا يزاب

، وسماء ذلك اضءر املسلمون صلة، يتى وضعوا اءة الغتيال النبي  ااه  يف حم  متو

ري   قييدسىل بعو  متواصملة، وسىل   ْيق، وأسم  رأ  اؤالء املترمري ، مثج سمالم ب  أيب احلُق 

اليهود كمان أكرب م  ذلمك، وسنام ب  مارم، ولك  الواعم   ا املسممملمي سماء اؤالء  ا

  -واي رريف -روة أكرب وأروى وألمد وأ نمد منهم  وا يف القيمام هبمها الواعم ؛  ن  ؤأبء
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صممفا اجلو ملحاسممبة اؤالء املجرمي،    ،كانت تاهبة للمسمملمي، فلام انتهت اه  املجاهبة

 .م  ا ما فعلواساهبيواررتب يوم 

 :اخلروه سىل ايرب

بماملمدينمة يي رعر م  احلمديبيمة ذا احلجمة وبعض املحرم، ثم   أرمام رسمممول ا   

 اره يف بقية املحرم سىل ايرب.

ھ  ھ   ے  ژ رون: سن ايرب كانت و دا  و داا ا  تعاىل بقوله: مممرال املفس

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 ايرب. :صلح احلديبية، وباملغانم الكثرية :يعني ،[20]الفتح:  ژٴۇ   ۋ  ۋ  

 : دد اجليف اإلسالمي

أمر    ،يف غزوة احلديبية  وملا كان املنافقون وضعفاء اإليامن تلفوا    رسول ا   

ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ژ فيهم:  رمائال     ا  تعماىل نبيمه  

وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  یی   

 .[15]الفتح:   ژجب        حب  خب  مب     ىب  يب   جئ  حئ  مئىئ  يئ  

أ ل  أال خيره معه سال راغ  يف اجلهاد،  ،اخلروه سىل ايرب فلام أراد رسول ا  

ب ان ب  ، وام ألف وأربعامئة  ،فلم خيره سال أصممحاب الشممجرة
واسممتعمج  ا املدينة سمم 

  .ُ ْرُفء ة  الغفاري

 :اتصال املنافقي باليهود

سن حممدا  رد رصمممدكم،  رائال :  املنافقي  بد ا  ب  أيب سىل هيود ايربأرسمممج رأ   

فإن  ددكم و دتكم كثرية، وروم حمممد  ،وتوعه سليكم، فتمهوا يهركم، وال تافوا منمه
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ل، ال سالح معهم سال رليج، فلام  لم ذلك أاج ايرب، أرسلوا كنانة شممر ذمة رليلون، ُ ز 

ة ب  ريس سىل غءفمان يسمممتممدوهنم؛  هنم كمانوا يلفماء هيود ايرب، ب  أيب احلقيق ا ْوذ  وا 

 طوا هنم نصف ثامر ايرب سن ام غلبوا املسلمي.شمرومفااري  هنم  ا املسلمي، و

 :اءة ذكية م  النبي حممد 

 ا الصمهباء، ثم مر  ثم    ،رمممممعبج  صم  ؛يف اجتااه نحو ايرب سملك رسمول    -1

رعير، وكان بينه وبي غءفان مسمرية يوم وليلة، فتهيأ  غءفان نزل  ا واد يقال له: ال

سمممعوا م  الفهم يسمما   ،وتوعهوا سىل ايرب، إلمداد اليهود، فلام كانوا ببعض الءريق

ولغءا ، ففنوا أن املسملمي أغاروا  ا أااليهم وأمواهنم فرععوا، والوا بي رسمول ا   

 .وبي ايرب 

أن ساالء املمدينمة متمامما  بعمد  ؛كمج رمائمد  سمممكري يعرف أكثر م   كمان النبي  -2

انقضممماء ا شمممهر احلرم ليس م  احلزم رءعا ، بينام ا  راب ضممماربة يوهنا، تءل  غرة  

للقيام بالنه  والسمممل  وأ امل القرصمممنة؛ ولهلك أرسمممج  ية سىل نجد   ؛املسممملمي 

قت ريادة أبان ب  سمممعيد، بينام كان او سىل ايرب، ورد رعر أبان ب    ،إلرااب ا  راب

 بتيرب، ورد افتتحها. سعيد بعد رضاء ما كان واعبا   ليه، فواك النبي 

وكمان اسمممم  -المدليلي اللمهي  كمانما يسممملكمان بماجليف   ثم د ما رسمممول ا     -٣

ْيج أي  - ليدال   ا الءريق ا يسم ، يتى يداج ايرب م  عهة الشمامل    -أيدمها: ُيسم 

فيحول بي اليهود وبي طريق فرارام سىل الشممممام، كام جول بينهم وبي    -عهمة الشممممام

 غءفان.
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  ،سىل مفرر الءرر املتعددة رال أيدمها: أنا أدلك يا رسمول ا  ، فأربج يتى انتهى  

ورال: يا رسمول ا ، اه  طرر يمك  الوصمول م  كج منها سىل املقصمد، فأمر أن يسممها 

م  سممملوكه، رال: اسمممم    رال: اسمممم وايد منهما يزن، فأبى النبي   ،له وايدا  وايدا  

اآلار شممما ، فامتنر منمه أيضممما ، ورال: اسمممم اآلار ياط ، فامتنر منمه أيضممما ، رال 

ْري  ، فااتار النبي  ،ام بقي سال وايديسيج: ف  سلوكه. رال  مر: ما اسمه؟ رال: م 

 :بعض ما ورر يف الءريق

رنا ليال ، فقال مممممفسم ،سىل ايرب    سملمة ب  ا كون رال: ارعنا مر النبي    -1

  وكان  امر رعال  شممما را  -رعج م  القوم لعامر: يا  امر، أال تسممممعنا م  انيهاتك؟  

 دو بالقوم، يقول:فنزل ج  ،-مغنيا  

اامتممديمنمما  ممما  أنممت  لموال   الملمهمم 

 

 

 

يمنمما  لم  رمنمما وال صمممم  ت صمممممد   وال 

يمنمما  فم  ارمتم  ممما  لممك  اء   د 
فمم   فمماغمفمر 

 

الرمميممنمما  سن  ا رممدام  ت  ثممبمم   و 

سمممممكمميممنممة  مملمميممنمما   ي   وألممقمم 

 

 

أبمميممنمما   بممنمما  يممح  
صممممم  سذا   سنمما 

لوبالصي                                             و   وا  لينااح   

يرنمه  »رمالوا:  مامر ب  ا كون، رمال:    ،«م  امها السمممائق »:  فقمال رسمممول ا   

وكانوا يعرفون أن رسممول  ! ، رال رعج م  القوم: وعبت يا نبي ا ، لوال أمتعتنا به«ا 

  هد، ورد ورر ذلك يف يرب ايرب.ال يستغفر إلنسان خيصه سال استش ا  

ر، ثم د ا با مواد، فلم يؤ  مممالعص وبالصهباء م  أدنى ايرب صا النبي    -2

ويق، فمأمر بمه فثر ، فمأكمج وأكمج النما ، ثم رمام سىل املغرب، فمضممممض،  يسال بمالسممم 

 ومضمض النا ، ثم صا ومل يتوضأ، ثم صا العشاء.
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اللهم  »، فورف اجليف، فقال: «رفوا »رال:   ،اممف  ليهشممروملا دنا م  ايرب وأ  -٣

وا  السممبر وما أظلل ، ورب ا رضممي السممبر وما أرلل ، ورب الشممياطي  رب السممام

وما أضمملل ، ورب الرياح وما أذري ، فإنا نسممألك اري اه  القرية، واري أالها، واري  

 .«، بسم ا ما فيها، أردموا شمرأالها، و شمراه  القرية، و  شمرما فيها، ونعوذ بك م   

 :ا أسوار ايرب اجليف اإلسالمي 

وبا  املسممملمون الليلة ا ارية التي بدأ يف صمممبايها القتال رريبا  م  ايرب، وال 

سذا أتى روما  بليج مل يقرهبم يتى يصمممبح، فلام أصمممبح   تشمممعر هبم اليهود، وكان النبي  

ل س، ورك  املسممملمون، فتره أاج ايرب بمسممماييهم وم كاتلهم، وال صممما الفجر بغ 

يس، ثم  يشمعرون، بج ارعوا  رضمهم، فلام رأوا اجليف رالوا: حممد، وا  حممد واخل م 

ا  أكرب، اربمت ايرب، ا  أكرب، اربمت  »:  رععوا اماربي سىل ممدينتهم، فقمال النبي  

 .«ايرب، سنا سذا نزلنا بساية روم فساء صباح املنهري 

 :يصون ايرب

 شءري ، شءر فيها سسة يصون:وكانت ايرب منقسمة سىل 

ْع  ب  معاذ. -2  يص  نا م. -1  يص  الص 

 .يص  أيبّ  -4 يص  رلعة الزبري. -٣

ار. -5  يص  الن ز 

وأمما   ،كمانمت تقر يف منءقمة يقمال هنما: )النءماة(  ؛واحلصمممون الثالثمة ا وىل منهما

. :فيقعان يف منءقة تسمى ،احلصنان اآلاران ق   الش 
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 الكتيبة، ففيه ثالثة يصون فق :م: ويعرف بأما الشءر الثاين، 

ُمول )وكان يص  بني أيب احلقيق م  بني النضري(. -1  يص  الق 

ط يح. -2  يص  الو 

المل. -٣  يص  الس 

ويف ايرب يصمممون ورالن غري امه  الثامنيمة، سال أهنما كمانمت صمممغرية، ال تبلغ سىل 

 دار يف الشمممءر ا ول منهما، أمما  والقتمال املرير سنام،  درعمة امه  القالن يف منما تهما ورو ما

 مت دونام رتال.فحصوهنا الثالثة مر كثرة املحاربي فيها سلّ  ،الشءر الثاين

 :معسكر اجليف اإلسالمي

يتى ااتار ملعسمممكر  منزال ، فأتا  ُيب اب ب  املنهر، فقال: يا    تقدم رسمممول ا   

بمج او  » رسمممول ا ، أرأيمت امها املنزل أنزلكمه ا ؟، أم او الرأي يف احلرب؟ رمال:  

فقال: يا رسمممول ا ، سن اها املنزل رري  عدا  م  يصممم  ن ء اة، ومجير مقاتيل   ،«الرأي 

ري أيواهنم، وسمممهمامهم تصممممج سلينما،  ايرب فيهما، وام يمدرون أيوالنما، ونح  ال نمد

وسممهامنا ال تصممج سليهم، وال نأم  م  بيا م، وأيضمما  اها بي النتال ، ومكان غائر، 

الرأي  » : وأر  وايمة، لو أمر  بمكان اال    اه  املفاسد نتته  معسكرا ، رال  

 ، ثم قول سىل مكان آار.« شمرما أ

 :وبشارة الفتح ،التهيؤ للقتال

: رمال النبي    ،فماشممملمة  كمانمت ليلمة المداول بعمد  مدة حمماوال  وحمماربما وملما  

ا رعال  ج  ا  ورسممموله »   ،« وجبه ا  ورسممموله، يفتح ا   ا يديه   ،   ءي الراية غد 

أي   يل ب   »، كلهم يرعو أن يعءااا، فقال: ىل رسممول ا  سغدوا    ،فلام أصممبح النا 
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، فأتى به  «فأرسممملوا سليه»او يشمممتكي  ينيمه، رال: فقمالوا: يا رسمممول ا ،   «أيب طال ؟ 

يف  ينيه، ود ا له، فربت كأن مل يك  به وعر، فأ ءا  الراية، فقال:  فبصمق رسمول ا  

انفمه  ا رسممملمك، يتى تنزل  »:  يما رسمممول ا ، أرماتلهم يتى يكونوا مثلنما، رمال  

ا  فيه، فوا   ن    بسمايتهم، ثم اد هم سىل اإلسمالم، وأاربام بام جي   ليهم م  يق

 .«وايدا  اري لك م  أن يكون لك نر النعم هيدي ا  بك رعال  

 :وفتح يص  نا م ،بدء املعركة

قصمممنوا يف يصممموهنم، وكان وفروا سىل مدينتهم   ،أما اليهود فإهنم ملا رأوا اجليف

ل يصمم  اامجه املسمملمون م  يصمموهنم ، م  الءبيعي أن يسممتعدوا للقتال   :الثامنية وأو 

وكمان ا  المدفمان ا ول لليهود ملكمانمه االسمممرتاتيجي، وكمان امها  ؛  او يصممم  نما م

 البءج اليهودي الهي كان يعد با لف. ؛ي رْ احلص  او يص  م  

م       وملما دنما  يلّ   ،بماملسممملمي سىل امها احلصممم   اره  يل ب  أيب طمالم   

ا  يل ب  أيب طال ، يصموهنم اطلر هيودي م  رأ  احلصم ، ورال: م  أنت؟ فقال: أن

اليهودي:  لوتم أنزل  ا موسمممى  ،فقممال  . )أي:  ال شمممممأنكم، ول  أترك دي  وممما 

 موسى(.

ود ا اليهود سىل اإلسمممالم، فرفضممموا اه  الد وة، وبرموا سىل املسممملمي ومعهم  

  .ملكهم مري ، فلام اره سىل ميدان القتال د ا سىل املبارمة

 اره ملكهم مري  خيءر بسيفه يقول: ،ربرال سلمة ب  ا كون: فلام أتينا اي

ريمم   ممم  أين  امميممرب  مممت 
لمم   رممد  مم 

 

ب   ر  تممُ  بممءممج  السمممممالح  ي 
اكمم   شممممم 

 سذا احلروب أربلت ت ل ه                                                
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 فربم له  مي  امر فقال:

أين  ممماممممر  اممميمممرب   رمممد  ممملمممممممت 

 

ر   اممم  غمم  مممُ بممءممج  السمممممالح   شممممماكممي 

ا   امر يسمممفج رضبتي، فورر سممميف مري  يف تر   مي  امر، وذفااتلفا   

ربه، فريعر ُذب اب سميفه فأصماب ممممم، فتناول به سمار اليهودي ليضما  له، وكان سميفه رصمري

سنمه    ؛-ومجر بي سصمممبعيمه-سن لمه  عري   »:  قمال فيمه النبي  ففام  منمه،    ، ي ركبتمه

ثل ه ى هبا م  ش  د، ر ج   ريب م 
د  ُت اا   .«جل اا 

رمد   وععمج يرجتز بقولمه:  ،ويبمدو أن مريبما  د ما بعمد ذلمك سىل الربام مرة أارى

 .  لمت ايرب أين مري ... سلخ، فربم له  ا ب  أيب طال  

 :رال سلمة اب  ا كون: فقال  يل 

ر   يممد  أمممي يمم  الممهي سممممممممتممنممي   أنمما 

 

ر     نممفمم  املمم  يممه  ر  كمم  غممابمما    
يممث   كمملمم 

ر   هم بالّص ُأوف ي                                          ند  يج الس   ان ك 

رب رأ  مري  فقتله، ثم اره يا  أاو مري ، واو يقول: م  يبارم؟ ممفض

،  « بج ابنك يقتله »: فربم سليه الزبري، فقالت صممفية أمه: يا رسممول ا ، يقتج ابني، رال 

 فقتله الزبري.

ل يصممم  نما م، رتمج فيمه  مدة  اة م  اليهود، اهنمار   ودار القتمال املرير يو

  ،ن امها القتمال دام أيمامما  س علمه مقماوممة اليهود، و جزوا    صمممد اجوم املسممملمي، و

الرى املسملمون فيه مقاومة شمديدة، سال أن اليهود ييسموا م  مقاومة املسملمي، فتسمللوا 

ع ، وارتحم املسلمون يص  نا   م.م  اها احلص  سىل يص  الص 
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 :فتح يص  الصع  ب  معاذ

م  ييث القوة واملنا ة بعد يصمم  نا م،   ،وكان يصمم  الصممع  احلصمم  الثاين

رمام املسممملمون بماهنجوم  ليمه قمت ريمادة احلبماب ب  املنمهر ا نصمممماري، ففرضممموا  ليمه 

 ؛لفتح اها احلصم  د وة ااصمة د ا رسمول ا    احلصمار ثالثة أيام، ويف اليوم الثالث

أيدينا م   ، فقالوا: لقد عهدنا، وما بأن بني سمممهم م  أسممملم أتوا رسمممول ا    وذلك

اللهم سنك رد  رفت ياهنم، وأن ليست هبم روة، وأن ليس بيدي يشء  »:  يشء، فقال 

كما   د  نم اء، وأكثراما طعمامما  وو  صممموهنما  نهم غ  فغمدا    ،«أ ءيهم سيما ، فمافتح  ليهم أ فم ي

يصممم  الصمممعم  ب  معماذ، ومما بتيرب يصممم  كمان أكثر طعمامما     تعماىلففتح ا   ،النما 

 وودكا  منه.

كان بنو أسممملم ام   ،املسممملمي بعد د ائه ملهامجة اها احلصممم  ب النبي  وملا ند

املقاديم يف املهامجة، ودار الربام والقتال أمام احلصم ، ثم فتح احلصم  يف ذلك اليوم ربج  

 أن تغرب الشمس، ووعد فيه املسلمون بعض املنجنيقا  والدبابا .

 :فتح رلعة الزبري

قول اليهود م  كج يصممون الن ء اة سىل رلعة  ،وبعد فتح يصمم  نا م والصممع 

، ال تقدر  ليه اخليج والرعال ةا لصمعوبته وامتنا ه،   ؛الزبري، واو يصم  منير يف رأ  ُرل 

احلصمممار، وأرام حماوا  ثالثة أيام، فجماء رعج م  اليهود،   ففر   ليمه رسمممول ا  

ابا  و يونا  قت ا ر ، شمممممرم ورال: يا أبا القاسمم، سنك لو أرمت شمهرا  ما بالوا، سن هن

بون منها، ثم يرععون سىل رلعتهم فيمتنعون منك، فإن رءعت شممممممممرخيرعون بالليج وي
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فقءر ماءام  ليهم، فترعوا فقاتلوا أشمد القتال، رتج    ،هبم  ليهم أصمحروا لكشمممممرم

 .ة م  اليهود، وافتتحه رسول ا  شمرفيه نفر م  املسلمي، وأصي  نحو الع

 :أيبّ فتح رلعة 

، وفر  املسملمون اانتقج اليهود سىل رلعة أيب وقصمنوا فيه  ،وبعد فتح رلعة الزبري

 ليهم احلصممممار، ورمام بءالن م  اليهود وايمد بعمد اآلار بءلم  املبمارمة، ورمد رتلهام 

انة ك ب   ؛أبءال املسمملمي، وكان الهي رتج املبارم الثاين او البءج املشممهور أبو ُدع  ام 
سمم 

ة ا نصم شم  ر  ورد أ ن أبو دعانة بعد رتله سىل ارتحام   ،صماي  العصمابة احلمراء،  اريا 

القلعة، وارتحم معه اجليف اإلسمممالمي، وعرى رتال مرير سممما ة دااج احلصممم ، ثم 

 آار يص  يف الشءر ا ول. ،تسلج اليهود م  القلعة، وقولوا سىل يص  النزار

ار  :فتح يص  الن ز 

الشمممءر، وكان اليهود  ا شمممبه اليقي بأن كان اها احلصممم  أمنر يصمممون اها  

املسملمي ال يسمتءيعون ارتحام اه  القلعة، وسن بهلوا رصمارى عهدام يف اها السمبيج،  

ولمهلمك أرماموا يف امه  القلعمة مر المهراري والنسمممماء، بينام كمانوا رمد أالوا منهما القالن  

 ا ربعة السابقة.

اروا يضممغءون  ليهم وفر  املسمملمون  ا اها احلصمم  أشممد  احلصممار، وصمم

، مل يكونوا جيدون سمبيال  لالرتحام فيه  ،بعنف، ولكون احلصم  يقر  ا عبج مرتفر منير

الشمتباك مر روا  املسملمي، ولكنهم اخلروه م  احلصم ، و ا اأما اليهود فلم جيرتئوا 

 سلقاء احلجارة.و راوموا املسلمي مقاومة  نيدة برشق النبال
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بنص  آال   ار  ا روا  املسلمي، أمر النبي  ى يص  النزممممو ندما استعص

املنجنيق، فمأورعوا اخللمج يف عمدران احلصممم ، وارتحمو ، ودار رتمال مرير يف داامج 

وذلك  هنم مل يتمكنوا م  التسممملج م  اها    ؛اهنزم أمامه اليهود ازيمة منكرة  ،احلصممم 

 للمسملمي احلصم  كام تسمللوا م  احلصمون ا ارى، بج فروا م  اها احلصم  تاركي 

 نساءام وذرارهيم.

تم فتح الشممءر ا ول م  ايرب، واي نايية الن ء اة    ،وبعد فتح اها احلصمم  املنير

ّق، وكانت يف اه  النايية يصممون صممغرية أارى سال أن اليهود بمجرد فتح اها    ،والشمم 

 أالوا اه  احلصون، واربوا سىل الشءر الثاين م  بلدة ايرب. ،احلص  املنير

 :الثاين م  ايربءر فتح الش

التي هبما  ،فتح نماييمة النءماة والشمممق، قول سىل أامج الكتيبمة  ملما أتم رسمممول ا   

ُمول المل،   ؛يصمم  الق  يح والسمم 
ط  ْيق م  بني النضممري، ويصمم  الو  يصمم  بني أيب احلُق 

 وعاءام كج ف ج  كان اهنزم م  النءاة والشق، وقص  اؤالء أشد التحص .

يوما ، واليهود ال   شممممممممروفر   ا أالها أشممد احلصممار، ودام احلصممار أربعة  

جنيق، فلام أيقنوا  أن ينصمم   ليهم املن خيرعون م  يصمموهنم، يتى ام  رسممول ا  

 الصلح. سألوا رسول ا    ،باهنلكة

 :ا املفاوض

يق سىل رسمممول ا   ، فنزل،  «نعم»:  : أنزل فأكلمك؟ رال  أرسمممج اب  أيب احلُق 

وصمممالح  ا يق  دماء م   يف يصممموهنم م  املقاتلة، وترك الهرية هنم، وخيرعون م   

وبي ما كان هنم م  مال وأر ،  ايرب وأرضمممها بهرارهيم، وخيلون بي رسمممول ا  
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ة  ،-أي الها  والفضممة-و ا الصممفراء والبيضمماء  ان واحل لق  سال ثوبا   ا ظهر  ،والُكر 

،  « وبرئت منكم ذمة ا  وذمة رسمموله سن كتمتموين شممييا  »:    سنسممان، فقال رسممول ا 

فصمماحلو   ا ذلك، وبعد اه  املصمماحلة تم تسممليم احلصممون سىل املسمملمي، وبهلك تم 

 فتح ايرب.

 :رتج ابني أيب احلقيق لنقض العهد

سمممكما  فيمه ممال   ،و ا رغم امه  املعماامدة غيم  ابنما أيب احلقيق مماال  كثريا ، غيبما م 

 حليي ب  أاء ، كان ايتمله معه سىل ايرب يي أعليت النضري.  وُييُل 

بك ن انة الربير، وكان  ند  كنز بني النضري، فسأله  نه، فجحد   وأتى رسول ا  

أن يكون يعرف مكمانمه، فمأتى رعمج م  اليهود فقمال: سين رأيمت كنمانمة يءيف هبمه  اخلربمة  

رمال: نعم،    «أأرتلمك؟   ، دنا   نمدك أرأيت سن وعم »لكنمانمة:  كمج غمداة، فقمال رسمممول ا  

 ،فمأمر بماخلربمة، فحفر ، فمأاره منهما بعض كنزام، ثم سممممألمه  ام بقي، فمأبى أن يؤديمه

ف  ا نفسمه، ثم دفعه شممممممريتى أ ،فدفعه سىل الزبري، فكان الزبري يقدح بزند يف صمدر  

وكان حممود رتج   ،رب  نقه بمحمود ب  مسلمةمممسىل حممد ب  مسلمة، فض رسول ا  

 فام . ،قت عدار يص  نا م، ألقى  ليه الريى، واو يستفج باجلدار

 :الزواه بصفية

ذكرنا أن صمممفية ععلت يف السمممبايا يي رتج موعها ك ن انة ب  أيب احلقيق لغدر ، 

عماء دييمة ب  اليفمة الكلبي، فقمال: يما نبي ا ، أ ءني عماريمة م     ،وملما مجر السمممبي

فقال:     فته عارية، فأاه صفية بنت ييي، فجاء رعج سىل النبي  السبي، فقال: اذا

يا نبي ا ، أ ءيت ديية صمفية بنت ييي سميدة رريفة وبني النضمري، ال تصملح سال لك،  
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امه عماريمة م  السمممبي  »رمال:    فجماء هبما، فلام نفر سليهما النبي    ،«اد و  هبما»:  رمال  

فأسمملمت، فأ تقها وتزوعها، وععج  تقها  ،اإلسممالم ، و ر   ليها النبي «غرياا 

صمممدارها، يتى سذا كان بسمممد الصمممهباء راععا  سىل املدينة يلت، فجهز ا له أم سمممليم، 

فمأامد ما لمه م  الليمج، فمأصمممبح  روسمممما  هبما، وأومل  ليهما بحيس م  التمر والسمممم   

يق، وأرام  ليها ثالثة أيام يف الءريق يبني هبا. و   والس 

رالت: يا رسول ا ، رأيت ربج ردومك    «ما اها؟ »ة، فقال:  رمورأى بوعهها اض

،   لينا كأن القمر مال م  مكانه، وسممق  يف يجري، وال وا  ما أذكر م  شممأنك شممييا  

 ؟رال: متني اها امللك الهي باملدينةوفقصصتها  ا موعي، فلءم وعهي 

 ،ب  أاء  لصمفية بنت ييي اصمءفاء النبي  رال املعرتضمون يف أيامنا اه   ا 

كيف يصمممءفيهما واو رماتمج أبيهما    رمالوا:  خليمانتمه العهمد مرتي،  ؛واو م  رتمج أبواما

 أليس ذلك فيه ميادة يف التعهي  النفسمي؟!  ؟وموعها

ن ورو هما يف سو  ،وموعمة م يم آار ،ن صمممفيمة كمانمت بنمت م يم كبريسواجلواب: 

ال الزواه    نفسمميتها، ذلك او ا وىل أن يعهب ،فقري ال يملك يتى يصممريا    يبّ ايد صممح

 م  م يم العرب وملكهم الفعيل. 

ومر ذلك  ه وأن ،بأنه اان رسممول ا بأن حممدا  رسمموُل ا ، وثم سن ا رتاف ييي  

ملا  ؛دليج  ا أن كج اليهود يعلمون أهنم يسممتحقون القتج  ،يقدا  وكراا  له ؛ل  يؤم  به

رمد يصمممج مثمج امها  ، واو م  جيم  أن تكرامه صمممفيمة فوالمد صمممفيمة  ،فعلو  م  اخليمانمة

ثم أسملمت  غري مفهوم،مل يقرتب منها يتى ادأ  نفسمها النقا  بينه وبينها، والنبي  
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  ،ومل تداج يف اإلسالم   ،اصءفى غرياا ن النبي  أ  كام،  لمؤمني ل  ا  وصار  أم  ،طوا ية

 وتركها  ا مراداا يتى دالت ويداا واي راغبة.   

 :رسمة الغنائم

أن جييل اليهود م  ايرب، فقالوا: يا حممد، د نا نكون يف اه   وأراد رسممول ا  

وال   ا ر ، نصممملحهما، ونقوم  ليهما، فنح  أ لم هبما منكم، ومل يك  لرسمممول ا   

 صمممحمابه غلامن يقومون  ليهما، وكانوا ال يفرغون يتى يقوموا  ليهما، فأ ءاام ايرب 

أن يقرام، وكان  بد   سول ا    ا أن هنم الشءر م  كج مرن، وم  كج ثمر ما بدا لر

 ا  ب  رواية خيرصه  ليهم.

، مجر كج سهم مائة سهم، فكانت ثالثة   ورسمم أر  ايرب  ا سمتة وثالثي سمهام 

واو ألف    ،واملسممملمي النصمممف م  ذلك آالف وسمممتامئة سمممهم، فكان لرسمممول ا  

اآلار، واو   سمهم كسمهم أيد املسملمي، و زل النصمف وثامنامئة سمهم، لرسمول ا  

ألف وثامنامئمة سمممهم، لنوائبمه ومما يتنزل بمه م  أمور املسممملمي، وسنام رسمممممت  ا ألف  

 هنما كمانمت طعممة م  ا   امج احلمديبيمة م  شمممهمد منهم وم  غماب، ؛  وثامنامئمة سمممهم

وأربعامئة، وكان معهم مائتا فر ، لكج فر  سمممهامن، فقسممممت  ا ألف    وكانوا ألفا  

 للفار  ثالثة أسهم، وللراعج سهم وايد. وثامنامئة سهم، فصار

 .رال: ما شبعنا يتى فتحنا ايرب     اب   مر

رد  املهاعرون سىل ا نصمار منائحهم التي كانوا   ،سىل املدينة وملا رعر رسمول ا  

 يي صار هنم بتيرب مال ونتيج. ،منحوام سيااا م  النتيج
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فايتملته  ا  ،أصمممبت م  يفء ايرب عراب شمممحما   : بد ا  ب  مغفجا املزينرال 

فلقيني صممممايم  املغمانم المهي ععمج  ليهما، فمأامه    :رمال  ، ماتقي سىل رييل وأصمممحمايب

 :رمال  ،رلمت: ال وا  ال أ ءيكمه  :رمال  ،الم امها نقسمممممه بي املسممملمي   :ورمال  ،بنماييتمه

رال فتبسمم رسمول    ،ونح  نصمنر ذلك رال فرآنا رسمول ا    ،فجعج جيابهين اجلراب

 ،فأرسمممله :رال  ،«بينه وبينه  ال أبا لك، اج  »  :، ثم رال لصممماي  املغانمضمممايكا   ا  

 فانءلقت به سىل رييل وأصحايب، فأكلنا .

 :ردوم ععفر ب  أيب طال  وا شعريي

رمدم  ليمه اب   ممه ععفر ب  أيب طمالم  وأصمممحمابمه، ومعهم    ،ويف امه  الغزوة

 أبو موسى وأصحابه. ؛نا شعريو

ونح  باليم ، فترعنا مهاعري  سليه   رال أبو موسممى: بلغنا خمره رسممول ا  

يف بضمممر وسسمممي رعال  م  رومي، ركبنا سمممفينة، فألقتنا سمممفينتنا سىل  ،أنا وساوان يل

بعثنا وأمرنا   النجايش باحلبشممة، فوافقنا ععفرا  وأصممحابه  ند ، فقال: سن رسممول ا  

يي فتح ايرب،   فوافقنما رسمممول ا    ،بماإلرماممة، فمأريموا معنما، فمأرمنما معمه يتى رمدمنما

ح ايرب شممييا  سال مل  شممهد معه، سال  صممحاب فأسممهم لنا، وما رسممم  يد غاب    فت

 سفينتنا مر ععفر وأصحابه، رسم هنم معهم.

ج  مما بي  ينيمه  ،وملما رمدم ععفر  ا النبي  بم  وا  مما أدري  »:  ورمال    ،تلقما  ور 

 .«بفتح ايرب أم بقدوم ععفر؛ بأهيام أفرح
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مية الضممري  سىل النجايش  مرو ب  أ وكان ردوم اؤالء  ا أثر بعث الرسمول  

رعال ، معهم  شمممممريءل  توعيههم سليه، فأرسملهم النجايش  ا مركبي، وكانوا سمتة  

 وا سىل املدينة ربج ذلك.ؤم  بقي م  نسائهم وأوالدام، وبقيتهم عا

 : حماولة اغتيال هيودية للنبي

امرأة  -  أاد  له مين  بنت احلار  ،بتيرب بعد فتحها وملا اطمأن رسممول ا  

م شمك  ال م ب  م  ، ورد سمألت أي  ضمو أي  سىل رسمول ا    -سم  ي ة 
؟ فقيج هنا: شماة م صمل 

الهران، فأكثر  فيها م  السمم، ثم سممت سمائر الشماة، ثم عاء  هبا، فلام وضمعتها بي 

سن  » ، ثم رال: تناول الهران، ف ال ك  منها مضممغة فلم يسممغها، ولففها  يدي رسممول ا   

  «مما نلمك  ا ذلمك؟ »، ثم د ما هبما فما رتفمت، فقمال:  «امها العفم ليتربين أنمه مسمممموم 

 رالت: رلت: سن كان ملكا  اسرتيت منه، وسن كان نبيا  فسيترب، فتجاوم  نها.

عُرور، أاه منها أكلة فأسمماغها، فام  منها شممممممممروكان معه ب   فلام   ،ب  الرباء ب  م 

 رتلها رصاصا . شمرما  ب

 :رتا الفريقي يف معارك ايرب

رعال ، أربعة م    شممممممرسمتة    ؛ومجلة م  اسمتشمهد م  املسملمي يف معارك ايرب

ر، ووايمد م  أسمممل م، ووايمد م  أامج ايرب  ،رريف والبمارون م     ،ووايمد م  أشمممج 

 فعددام ثالثة وتسعون رتيال . ،أما رتا اليهود ،ا نصار

 : الن السلمي احلجاه ب احلرب اد ة؛ 

احلجماه ب   الن السممملمي ثم البهزي،    ا     وملما فتحمت ايرب، كلم رسمممول  

وكانت  ،فقال: يا رسمممول ا ، سن يل بمكة ماال   ند صمممايبتي أم شممميبة بنت أيب طلحة
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هن يل يما رسمممول  ائموممال متفرر يف جتمار أامج مكمة، فم  ، نمد ، لمه منهما معر  ب  احلجماه

، رمال «رمج»:  ؛ رمال بمك روال    سنمه ال بمد يل يما رسمممول ا  م  أن أرولا ؛ فمأذن لمه، رمال: 

وعمد  بثنيمة البيضمممماء رعماال  م  رريف   ،احلجماه: فترعمت يتى سذا رمدممت مكمة

ورد بلغهم أنه رد سممار سىل ايرب، ، يتسمممعون ا ابار، ويسممألون    أمر رسممول ا  

  .هم يتحسسون ا ابارورد  رفوا أهنا ررية احلجام، ريفا  ومنعة ورعاال ، ف

 نمد  وا    ويسممممألون اجلزء الثماين الركبمان، فلام رأوين رمالوا: احلجماه ب   الن

فإنه رد بلغنا أن القاطر رد سار  ،أاربنا يا أبا حممد  ،- لموا بإسالمي ومل يكونوا- اخلرب

و نمدي م  اخلرب مما    ،رلمت: رمد بلغني ذلمك  ،سىل ايرب، واي بلمد هيود وريف احلجمام

ركم، رال: فالتبءوا بجنبي نارتي يقولون: سيه يا يجاه؛ رال: رلت: ازم ازيمة مل  ممممميسم

تسممعوا بمثلها ر ، ورتج أصمحابه رتال  مل تسممعوا بمثله ر ، وأ  حممد أ ا ، ورالوا: 

  بم  كان أصاب م  رعاهنم.  ،ال نقتله يتى نبعث به سىل أاج مكة، فيقتلو  بي أظهرام

فقماموا وصممممايوا بمكمة، ورمالوا: رمد عماءكم اخلرب، وامها حمممد سنام تنتفرون أن يقمدم بمه  

رمال: رلمت: أ ينوين  ا مجر ممايل بمكمة و ا غرممائي، فمإين   ، ليكم، فيقتمج بي أظهركم

ربمج أن يسمممبقني التجمار سىل مما  ،أريمد أن أرمدم ايرب، فمأصممميم  م  فمج حمممد وأصمممحمابمه

  .يل كأيث مجر سمعت بهفقاموا فجمعوا يل ما ،انالك

رال: وعيت صممايبتي فقلت: مايل، ورد كان يل  نداا مال موضممون، لعيل أحلق  

بتيرب، فمأصممميم  م  فرل البير ربمج أن يسمممبقني التجمار؛ فلام سممممر العبما  ب   بمد  

وأنما يف ايممة م  ايمام التجمار،    ،املءلم  اخلرب وعماء   ني، أربمج يتى ورف سىل عنبي

ا اخلرب الهي عيت به؟ رال: فقلت: واج  ندك يفظ ملا وضعت فقال: يا يجاه، ما اه
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 ندك؟ رال: نعم؛ رال: رلت: فاسمتأار  ني يتى ألقاك  ا االء، فإين يف مجر مايل كام 

 ف  ني يتى أفرغ.ر  مترى، فانص

يتى سذا فرغت م  مجر كج يشء كان يل بمكة، وأمجعت اخلروه، لقيت العبا ، 

يديثي يا أبا الفضمج، فإين أاشمى الءل  ثالثا ، ثم رج ما  فقلت اجلزء الثاين: ايفظ  يلّ 

شممميمت، رمال: أفعمج؟ رلمت: فمإين وا  لقمد تركمت اب  أايمك  روسمممما   ا بنمت ملكهم، 

يعني صفية بنت ييي، ولقد افتتح ايرب، وانتثج ما فيها، وصار  له و صحابه؛ فقال: 

أسلمت وما عيت سال آلاه  ما تقول يا يجاه؟ رال: رلت: سي وا ، فاكتم  ني، ولقد

ممايل، فررما  م  أن أغلم   ليمه، فمإذا مضممممت ثال  فمأظهر أمرك، فهو وا   ا مما قم ،  

رمال: يتى سذا كمان اليوم الثمالمث لبس العبما  يلمة لمه، وتلق، وأامه  صمممما ، ثم اره 

صيبة؛  يتى أتى الكعبة، فءاف هبا، فلام رأو  رالوا: يا أبا الفضج، اها وا  التجلد حلر امل

وترك  روسممما   ا بنت ملكهم،  ،رال: كال، وا  الهي يلفتم به، لقد افتتح حممد ايرب

فأصمممبحت له و صمممحابه؛ رالوا: م  عاءك هبها اخلرب؟ رال:  ،وأيرم أمواهنم وما فيها

، فمأامه ممالمه، فمانءلق ليلحق   المهي عماءكم بام عماءكم بمه، ولقمد دامج  ليكم مسممملام 

ه؛ رمالوا: يما لعبماد ا  انفلمت  مدو ا ، أمما وا  لو  لمنما بمحممد وأصمممحمابمه، فيكون معم

 لكان لنا وله شأن؛ رال: ومل ينشبوا أن عاءام اخلرب بهلك.

كصلح   :ف د 

ك، ليد وام   وملا بلغ رسمول ا    ة ب  مسمعود سىل هيود ف د  سىل ايرب، بعث حُم ي صم 

وا  ليه، فلام فتح ا  ايرب رهف الر   يف رلوهبم، فبعثوا سىل رسمول  ؤسىل اإلسمالم، فأبء

بمثمج مما  ماممج  ليمه أامج ايرب، فقبمج ذلمك    ،يصمممماحلونمه  ا النصمممف م  فمدك  ا   
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ف  ليه املسممملمون بتيج وال  االصمممة؛  نه مل منهم، فكانت فدك لرسمممول ا    ُيوع 

 ركاب.

ىمعركة   :وادي الُقر 

، وكان هبا مجا ة م   ىرف سىل وادي القرمممممم  ايرب، انصم وملا فرغ رسمول ا   

 اليهود، وانضاف سليهم مجا ة م  العرب.

بد  لرسمممول ا   م    د  
فلام نزلوا اسمممتقبلتهم هيود بالرمي، وام  ا تعبية، فقتج م 

،   فقال النا : انييا  له اجلنة، فقال النبي :« مل ة  ممممم كال، والهي نفسم ي بيد ، سن الشم 

، فلام سممر بهلك  «التي أاهاا يوم ايرب م  املغانم، مل تصمبها املقاسم، لتشتعج  ليه نارا  

أو    ،اك م  نار شممر»:  اكي، فقال النبي  شممراك أو شممرب عاء رعج سىل النبي    ،النا 

 .«اكان م  نارشمر

ب أ رسممول ا    هم، ودفر لواء  سىل سممعد ب   بادة،   أصممحابه للقتال ثم    ف  وصمم 

، ثم شممممممممممروراية سىل احُلب اب ب  املنهر، وراية سىل سمممهج ب  ُين يف، وراية سىل  باد ب  ب

اإلسالم فأبوا، وبرم رعج منهم، فربم سليه الزبري ب  العوام فقتله، ثم برم آار د اام سىل  

  شممممممممممرفقتله، يتى رتج منهم أيد   فقتله، ثم برم آار فربم سليه  يل ب  أيب طال  

 رعال ، كلام رتج منهم رعج د ا م  بقي سىل اإلسالم.

يعود، فيد وام سىل ر اها اليوم، فيصمميل بأصممحابه، ثم مممممموكانت الصممالة قضمم

اإلسممالم وسىل ا  ورسمموله، فقاتلهم يتى أمسمموا، وغدا  ليهم فلم ترتفر الشمممس ريد  

ُه اُ  أمواهنم، وأصممممابوا أثماثما  ومتما ما   ن مم  رمح يتى أ ءوا مما بمأيمدهيم، وفتحهما  نوة، وغ 

 كثريا .
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هبا، ورسمم  ا أصمحابه ما أصماب  ،أربعة أيام  ىبوادي القر وأرام رسمول ا  

 وترك ا ر  والنتج بأيدي اليهود، و املهم  ليها كام  امج أاج ايرب.

ءصلح  يام   :ت 

ك ووادي الُقر   ، مل يبدوا أي  ىوملا بلغ هيود تيامء ارب اسمممتسمممالم أاج ايرب ثم ف د 

مقاومة ضممد املسمملمي، بج بعثوا م  تلقاء أنفسممهم يعرضممون الصمملح، فقبج ذلك منهم 

اها كتاب حممد  »وااك نصممه:   ،وكت  هنم بهلك كتابا  ، مواهنم، وأراموا بأرسممول ا  

رسمممول ا  لبني  ماديما ، أن هنم المهممة، و ليهم اجلزيمة، وال  مداء وال عالء، الليمج ممد،  

 .«والنهار شد

 :العودة سىل املدينة

 ،ف النا   ا وادشممممممريف العودة سىل املدينة، ويف الءريق أ  ثم أاه رسمول ا   

: فرفعوا أصممموا م بمالتكبري: )ا  أكرب، ا  أكرب، ال سلمه سال ا ( فقمال رسمممول ا   

ام   »  «غائبا   وال أربعوا  ا أنفسكم، سنكم ال تد ون أص 

 :كالم يف غزوة ايرب

هنماء س، واليهودي  عزاء م  عزيرة العربكمانمت غزوة ايرب سهنماء لاليتالل  -1

كام يف   ،والتي كمانوا يقهرون هبما سمممواام م  ام  ا غري دينهم ،هنيمنتهم االرتصمممماديمة

  قيد م.

ومل  ،ر  شوكة اليهود متاما  ممموانكس  ،بتحرير ايرب تورفت كثري م  املؤامرا   -2

 ورريف  ا رتال املسلمي.  رابم  جر  العرب وا اناك يعد 

 كانت معركة بأرج اخلسائر م  الءرفي. -٣
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 ا كج   فيها املنجنيق والدبابا  دليج  ا انفتاح النبي   اسمتتدام النبي    -4

 وال م  أثرام وثقافتهم. ،ولو كان ليس م  صنا ة املسلمي  ،ما ينتفر به

النبي    -5  نمه ليس بينمه وبي ايرب  همدا     املمدينمة؛اليهود كام فعمج بم  مل يقتمج 

وصماحلهم   ،أن جرموا نسماءام وأوالدام وربج النبي  ، سنام كانوا  دوا  معلنا   ،نو  فتا

  ا أراضيهم.

فلامذا أاهاا منهم اإلسالم؟    ،اه  ا رايض اشرتواا بأمواهنم  :رد يقول رائج  -6

ثم سن النبي    ،ودول العمامل أمجر ن امها كمان رمانون العربأ  ؛واب: كام ذكرنما م  ربمجواجل

 عج أال تستتدم يف رتال املسلمي مرة ثانية. ؛عردام م  رو م االرتصادية  

ال يريد  فالنبي   ،مضممماربتهم  ا أراضممميهم يكمة بالغة يف ربول النبي    -7

  .ورد رباام ليكونوا د اة ا مم سىل ا  ،يشتغلوا بالزرا ة  صحابه أن

 : ايا ما بعد ايرب

ليكفهم    التفكري يف اهنجوم   ؛ال سيام يف ربائج نجد  ،اءته ا منية تابر النبي  

  ، فصار يبعث بالرسايا: ا املدينة

يد، يف صمممفر أو ربير ا ول    ية غال  ب   بمد ا  الليثي  -1 ح ُبقمد  سىل بني املُل و 

يد، فبعثت اه  السم؛ (اممممم  7)  سمنة و  رية  مممممكان بنو امللوح رد رتلوا أصمحاب بشمري ب  سمُ

فقتلوا م  رتلوا، وسممماروا النعم، وطاردام عيف  ، اه الثمأر، فشمممنوا الغمارة يف الليمج

كبري م  العمدو، يتى سذا ررب م  املسممملمي نزل مءر، فجماء سممميمج  فيم يمال بي 

 الفريقي. ونجح املسلمون يف بقية االنسحاب.

سم   -2
 .(ام 7)، يف مجادي الثانية سنة ى ية ي 
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ب ة، يف شعبان سنة    ية  مر ب  اخلءاب  -٣ ، ومعه ثالثون رعال ، (امممم 7)سىل ُتر 

كانوا يسمريون الليج ويسمتتفون يف النهار، وأتى اخلرب سىل اوامن فهربوا، وعاء  مر سىل 

 حماهنم فلم يلق أيدا ، فانرصف راععا  سىل املدينة.

ك، يف شعبان سنة    -4  (ام7) ية بشري ب  سعد ا نصاري سىل بني مرة بنايية ف د 

واستار الشاء والنعم، ثم رعر فأدركه الءل   ند الليج،    ،اره سليهم ؛يف ثالثي رعال  

فرموام بمالنبمج يتى فني نبمج بشمممري وأصمممحمابمه، فقتلوا مجيعما  سال بشمممري، فمإنمه ارتُمث  سىل 

 فدك، فأرام  ند هيود يتى برأ  عرايه، فرعر سىل املدينة.

ة،   يمة غمالم  ب   بمد ا  الليثيمإىل بني    -5 عم  ال وبني  بمد اب  ثعلبمة بمامل يف  ُ و 

ين ة :وريج ر ا  م  ُعه  يف مائة وثالثي رعال ، فهجموا   (،اممم 7)، يف رمضان سنة سىل احُلر 

، ويف اه  السشمممر ليهم مجيعا ، ورتلوا م  أ رية رتج أسامُة  مممف هنم، واستاروا نعام  وشاء 

رد ا  بعد أن رال: ال سله سال ا ، فلام ردموا وأارب النبي  
، كرب  ليه ب  ميد هن  يك  ب  م 

فهال شمققت     »فقال: سنام راهنا متعوذا  رال:   «أرتلته بعد ما رال: ال سله سال ا ؟ »ورال: 

 .«كاذب؟رلبه فتعلم أصادر او أم 

 ،يف ثالثي راكبا  (، امممممم 7) ية  بد ا  ب  رواية سىل ايرب، يف شمموال سممنة   -6

ري أو بشممري ب  مارم كان جيمر غءفان لغزو املسمملمي،   فأارعوا أسممريا  يف وذلك أن أسمم 

ي ار  ثالثي م  أصمحابه، وأطمعو  أن الرسمول  
ة ن  ر  رر  يسمتعمله  ا ايرب، فلام كانوا بق 

 أفىض سىل رتج أسري وأصحابه الثالثي. ،الفريقي سوء ظ ورر بي  

بمار )بمالفتح، أر  لغءفمان،    -7  يمة بشمممري ب  سمممعمد ا نصممماري سىل يم  وع 

ة(، يف شموال سمنة  ة وُ هر  ار  ز  يف ثالثامئة م  املسملمي، للقاء مجر كبري ( اممممم 7)وريج: لف 
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جتمعوا لإلغارة  ا أطراف املدينة، فسماروا الليج وكمنوا النهار، فلام بلغهم مسمري بشمري 

 اربوا، وأصمممماب بشمممري نعام  كثرية، وأ  رعلي، فقمدم هبام املمدينمة سىل رسمممول ا   

 فأسلام.

د ا سممملمي سىل الغمابمة، وملتصمممهما:   -8 در  م ب   يمة أيب يم  أن رعال م  ُعشممم 

فبعمث    ،معماويمة أربمج يف  مدد كبري سىل الغمابمة، يريمد أن جيمر ريسمممما   ا حمماربمة املسممملمي 

ليأتوا منه بترب و لم، فوصملوا سىل القوم مر غروب    ؛أبا يدرد مر رعلي  رسمول ا   

الشممممس، فكم  أبو يمدرد يف نماييمة، وصممممايبما  يف نماييمة أارى، وأبءمأ  ا القوم  

يتى ذابمت فحممة العشمممماء، فقمام رئيس القوم ويمد ، فلام مر بمأيب يمدرد رمما  را يهم  

بسمهم يف فؤاد  فسمق  ومل يتكلم، فايتز أبو يدرد رأسمه، وشمد يف نايية العسمكر، وكرب، 

وكرب صمايبا  وشمدا، فام كان م  القوم سال الفرار، واسمتار املسملمون الثالثة الكثري م   

 اإلبج والغنم.

 كج الرسايا اإلسالمية واملعارك النبوية: يفواملاليظ دائام  

فكثرية اي املعارك الكبرية أو الصممغرية   أهنا تنجح تارة وتفشممج تارة أارى،   -1

 التي اسمر فيها املسلمون.

بمج كمانمت منفممة وخمءءمة   ،مل تك  تلمك املعمارك تنتهج منهج العشممموائيمة  -2

  سكريا  متاما .

  ، ا اءمة املبماغتمه   ال تامد النبي   ؛كمانمت اسممممائر الءرفي غمالبما  رليلمة عمدا   -٣

 وترك املنسحبي و دم اللحور هبم.
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النبي    -4 أبمدا    مل يك  ام  فكثرية اي املعمارك التي تنمامل فيهما      ،الغنمائم 

  عج ققيق السلم وا م . ؛الغنائم

واي كثرية م     ،ا شمممريف  دد املقاتلي الع ىال تتعد رايا النبي  مممانت سك  -5

فأر   اخلصوم   ،مكان  مليا  دائم ىلسواها ما يول الصحراء   ،راياممممييث  دد الس

 فلم يقدروا  ا مجر اجليو  الكبرية سال نادرا . ،وشتتهم

النبي هنم ررماهبم    ، امأكثريون ام ا  ى المهي  أسممملموا بعمد    -6 وترك 

 وأمواهنم. 

 : مرة القضاء

 مرة القضاء؛ سما  هنا كانت رضاء     مرة احلديبية،  ممم: وسميت اه  العمرة ب

املصمماحلة التي ورعت يف احلديبية، واه  العمرة    :أي  ؛أو  هنا ورعت يسمم  املقاضمماة

ى بأربعة أسام لح.تسم  ي ة، والقصال، والص 
ض   ء: القضاء، والق 

ج  ذو القعدة أصمحابه أن يعتمروا رضماء  مر م، وأال يتتلف  النبي  أمر    ،ملا ا 

 ،منهم أيد شهد احلديبية، فترعوا، واره معه آارون معتمري ، فكانت  د م ألفي 

 سوى النساء والصبيان.

يف ب  واسمممتتلف  ا املدي ييلنة ُ و  ب   الد  ، وسمممار سمممتي بدنة، وععج ا ضمممْ

 ليها ناعية ب  ُعنُْدب ا سلمي، وأيرم للعمرة م  ذي احلُليفة، ولب ى، ولب ى املسلمون 

 معه.
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أُعج    ، واره مسمتعدا  بالسمالح واملقاتلة، اشمية أن يقر م  رريف غدر، فلام بلغ ي 

اّن والن بْمج والر   جم 
ف وامل  ْويل  وضمممر ا داة كلهما: احل ج  مماح، والف  ليهما أو  ب  ا 

 السيوف يف الُقُرب. ؛ا نصاري يف مائتي رعج، وداج بسالح الراك 

ْصواء، واملسلمون متوشحون    وكان رسول ا     ند الداول راكبا   ا نارته الق 

 يلبون. السيوف، حمدرون برسول ا  

انشمممرواره امل ع 
ْيق  لريوا املسلمي، ورد  ؛ةالهي يف شامل الكعب  ؛كون سىل عبج ُرع 

 فلام دامج رسمممول ا   ،  سنمه يقمدم  ليكم وفمد وانتهم ني يثرب  :رمالوا فيام بينهم

ريم ا  امرءا  أراام اليوم  »ثم رال:   ،وأاره  ضممد  اليمنى ،اضممءبر بردائه  ،املسممجد

يتى سذا وارا   ،وهيرول أصممحابه معه  ،واره هيرول  ،ثم اسممتلم الرك   ،«م  نفسمه روة

ثم ارول كهلك    ،مشمى يتى يسمتلم الرك  ا سمود  ،واسمتلم الرك  اليامين  ،البيت منهم

كون رالوا: اؤالء الهي  م متم أن شممممممممرومشممى سممائراا، فلام رآام امل ،ثالثة أطواف

 رد وانتهم، اؤالء أعلد م  كها وكها. ىاحلم

م  السممعي ورد ورف   سممعى بي الصممفا واملروة، فلام فرغ  ،وملا فرغ م  الءواف

، فنحر  نمد املروة، ويلق «امها املنحر، وكمج فجماه مكمة منحر »اهنمدي  نمد املروة، رمال:  

ْأُعج، ليقيموا  ا السمممالح، ويأيت   اناك، وكهلك فعج املسممملمون، ثم بعث ناسممما  سىل ي 

 ففعلوا. ،اآلارون فيقضون نسكهم

بميمونمة بنمت   لنبي  بمكمة ثالثما ، ويف امه  العمرة تزوه ا  وأرمام رسمممول ا   

ربمج المداول يف مكمة بعمث ععفر ب  أيب طمالم     احلمار  العمامريمة، وكمان رسمممول ا   

أاتهما أم الفضممممج  ، فجعلمت أمراما سىل العبما ، وكمانمت  خيءبهما  بي يمديمه سىل ميمونمة
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ا  يويءم  ب   بمد العزى يف ،  موعتمه فزوعهما سيما ، فلام أصمممبح م  اليوم الرابر أتى  ليم 

ى ا عج، وكانت رريف رد  مممفقد مض ،فقالوا: رج لصايبك: ااره  نا ،رريفنفر م   

بمإاراه رسمممول ا    النبي    ،فقمالوا لمه  ،م  مكمة  وكلتمه  ومما  ليكم لو  »:  فقمال 

رالوا: ال ياعة   «؟رمتو  مممم وصمنعنا لكم طعاما  فحضم   ، فأ رسمت بي أظهركم   ، تركتموين 

  ،لف أبما رافر موال   ا ميمونمة وا ،فتره رسمممول ا   ،فمااره  نما ،لنما يف طعماممك

سىل املدينة   ثم انرصف رسول ا    ،انالك فبنى هبا رسول ا   ،رفمميتى أتا  هبا بس

 يف ذي احلجة.

ومصممماارة عديدة هنم، ويف د وته    ،تألف  اج مكمة  ،م  ميمونة ويف مواعه  

ولهلك كانت  مرة    ،حلفج مفافه ادم لكثري م  ا يقاد التي تراكمت  رب السمني كلها

اج مكة يدالون يف اإلسمالم شمييا   أوبعداا صمار   ،القضماء أفضمج  مج د وي للنبي  

 وأاالره. بعدما ثبت هنم يوما  بعد يوم صدر النبي  ،رغبة وحمبة ،فشييا  

 :ؤتةمعركة م

واه  املعركة أكرب لقماء ُمْثت  ، وأ فم يرب داميمة ااضمممهما املسممملمون يف ييماة 

، (اممممم 8)  ، ورعت يف مجادى ا ول سمنةالشمام، واي مقدمة ومتهيد لفتوح رسمول ا   

اي ررية بأدنى بلقاء الشمام،  : تةؤْ ومُ   .(م6٣1)أغسمءس أو سمبتمرب سمنة املوافق لشمهر 

 مريلتان.بينها وبي بيت املقد  

 :سب  املعركة

فعر  له   ،رىماحلار  ب   مري ا مدي بكتابه سىل  فيم ُبْص  بعث رسول ا   

  ،رموكان  امال   ا البلقاء م  أر  الشام م  ربج ريص ،ْيب يج ب   مرو الغساينشمر
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 فأوثقه رباطا ، ثم ردمه، فرضب  نقه.

رتج السمممفراء والرسمممج م  أشمممنر اجلرائم، يسممماوي بج يزيد  ا وال يزال  وكان  

يي نقلمت سليمه ا ابمار، فجهز    س الن يمالمة احلرب، فماشمممتمد ذلمك  ا رسمممول ا   

مل جيتمر ربج ذلك سال    ،سليهم عيشمما  روامه ثالثة آالف مقاتج، واو أكرب عيف سسممالمي

 يف غزوة ا يزاب.

 :سليهم  ووصية رسول ا  ،أمراء اجليف

ر رسمممول ا    سن رتمج ميمد فجعفر،  » ا امها البعمث ميمد ب  يمارثمة، ورمال:    أم 

، ، ودفعمه سىل ميمد ب  يمارثمةا  أبيضمممم ، و قمد هنم لواء  «وسن رتمج ععفر فعبمد ا  ب  روايمة 

ْ  انماك سىل اإلسمممالم، فمإن  وأوصمممماام أن يمأتوا مقتمج احلمار  ب   مري، وأن يمد وا م 

اغزوا بسمم ا ، يف سمبيج ا ،  »با   ليهم، وراتلوام، ورال هنم: أعابوا وسال اسممتعانوا  

ْ  كفر بما ، ال تغمدروا، وال تغلوا، وال تقتلوا وليمدا  وال امرأة، وال كبريا  فمانيما ، وال   م 

 .«منعزال  بصومعة، وال تقءعوا نتال  وال شجرة، وال  دموا بناء

 وبكاء  بد ا  ب  رواية: ،تودير اجليف اإلسالمي

، ر النا ، وود وا أمراء رسول ا  مميض ،وملا  يأ اجليف اإلسالمي للتروه

 :رالو وسلموا  ليهم، ويينيه بكى  بد ا  ب  رواية

مممغممفممرة   الممرنمم   أسمممممأل     لممكممنممنممي 

 

 

الممزبممدا  تممقممهف  فممرن  ذا    ورضبممة 

تمممهمممزة    يمممّران  بممميمممدي  طمممعمممنمممة      أو 

 

 

تممنممفممه   والممكممبممدابممحممربممة     ا يشممممماء 

مممروا  مما عممدثممي  سذا  يممقممال    :يممتممى 

 

 

رشمممممدا ورممد  غممام  ممم   ا      أرشمممممد  

 



342 

 

يتى بلغ ثنية الودان، فورف   ،مشممميعا  هنم ثم اره القوم، واره رسمممول ا  

 وود  هم.

 :اجليف اإلسالميمفاعأة اضءراب يف 

ان م  أر  الشام، مما ييل   ،وقرك اجليف اإلسالمي يف اجتا  الشامل ع  يتى نزل م 

رج نامل بمرب م  أر    ؛احلجام الشممماميل، ويينيه نقلت سليهم االسمممتتبارا  بأن ار 

اء وب يل  ممائمة   ْر  ْي وهب  ْلق  ام وب  ه  ْم وعمُ البلقماء يف ممائمة ألف م  الروم، وانضمممم سليهم م  خل 

 ألف.

 :العسكرياملجلس اعتامن 

الهي بوغتوا    ، يسماهبم لقاء مثج اها اجليف العرمرممل يك  املسملمون أدالوا يف

واج هيجم عيف صمغري، روامه ثالثة آالف مقاتج فحسم ،    ،به يف اه  ا ر  البعيدة

  ! ا عيف كبري  رمرم مثج البحر اخلضم، روامه مائتا ألف مقاتج؟

أممرامم، ويمنمفمرون   يف  يمفمكمرون  لميملمتمي  ان  عمم  مم  وأرممامموا يف  املسمممملمممون،  يممار 

، فنترب  بعمدد  مدونما، فمإمما أن يممدنما  ، ثم رمالوا: نكتم  سىل رسمممول ا   ويتشمممماورون

 بالرعال، وسما أن يأمرنا بأمر  فنميض له.

ولك   بد ا  ب  رواية  ار  اها الرأي، وشممجر النا ، رائال : يا روم، وا  

ت ي ارعتم تءلبونسن ال ل  الشمممهمادة، ومما نقماتمج النما  بعمدد وال روة وال   ؛تي تكراون ل 

كثرة، ما نقاتلهم سال هبها الدي  الهي أكرمنا ا  به، فانءلقوا، فإنام اي سيدى احلسنيي،  

 وأاريا  استقر الرأي  ا ما د ا سليه  بد ا  ب  رواية. ،سما ظهور وسما شهادة
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 :ررار املواعهة

مي ليلتي يف معان، قركوا سىل أر  ي اجليف اإلسممالممممممبعد أن رضممو  ،ويينيه

ف ،العدو، يتى لقيتهم مجون اررج بقرية م  ررى البلقاء ار  ثم دنا العدو،   ،يقال هنا:  شمم 

وانحام املسلمون سىل مؤتة، فعسكروا اناك، وتعبؤوا للقتال، فجعلوا  ا ميمنتهم ُرْءب ة  

ي، و ا امليرسة  بادة ب  مالك ا نصاري.  ب  رتادة الُعْهر 

 :بداية املعركة

وانماك يف مؤتمة التقي الفريقمان، وبمدأ القتمال املرير، ثالثمة آالف رعمج يواعهون 

 اجام  مائتي ألف مقاتج.

   رسمممول ا   
راوة بالغة، ممممممموععج يقاتج بضممم  ،أاه الراية ميد ب  يارثة ي 

، فلم يزل يقماتمج ويقماتمج يتى شممممان يف رمماح القوم، وار ال يوعمد هنما نفريوبسممممالمة  

 ويعا .

ويينيمه أامه الرايمة ععفر ب  أيب طمالم ، وطفق يقماتمج رتماال  منقءر النفري، يتى 

ارتحم    فرسممه الشممقراء فعقراا، ثم راتج يتى رءعت يمينه، فأاه   ،سذا أراقه القتال

الراية بشمامله، ومل يزل هبا يتى رءعت شمامله، فايتضمنها بعضمديه، فلم يزل رافعا  سيااا 

مر أارب : أنه ورف  ا ععفر يوميه واو رتيج، فعدد  به سسي يتى رتج، رال اب   

 بي طعنة ورضبة، ليس منها يشء يف دبر ، يعني ظهر .

أاه الراية  بد ا  ب  رواية، وتقدم هبا، واو  ا فرسه، فجعج   ،وملا رتج ععفر

رْ  ر م   يسممتنزل نفسممه، ويرتدد بعض الرتدد، يتى ياد ييدة ثم نزل، فأتا  اب   م له بع 
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فقمال: شمممد هبمها صممملبمك، فمإنمك رمد لقيمت يف أيماممك امه  مما لقيمت، فمأامه  م  يمد   ،حلم

ة، ثم ألقا  م  يد ، ثم أاه سيفه فتقدم، فقاتج يتى رتج. ْس   فانتهس منه هن 

 :املسلمون بال رائد

ْجالن فأاه الراية ورال: يا  ،  ثابت ب  أررم  :اسممممه ،ويينيه تقدم رعج م  بني   

رال: ما أنا بفا ج، فاصءلح  ، اصءلحوا  ا رعج منكم، رالوا: أنت  املسلمي، شمممرمع

النما   ا امالمد ب  الوليمد، فلام أامه الرايمة رماتمج رتماال  مريرا ، رمال امالمد ب  الوليمد: لقمد 

 انقءعت يف يدي يوم مؤتة تسعة أسياف، فام بقي يف يدي سال صفيحة يامنية.

خمربا  بالويي، ربج أن يأيت سىل النا  اخلرب م     ،يوم مؤتة  ورد رال رسمممول ا   

أاه الراية ميد فأصممي ، ثم أاه ععفر فأصممي ، ثم أاه اب  رواية  »سممماية القتال:  

يتى أامه الراية سممميف م  سممميوف ا ، يتى فتح ا   »تمهرفمان     و ينما    ،«فمأصمممي  

 .« ليهم

 :فشمراءة االد باالنسحاب ب

الوليمد مهمارتمه ونبوغمه يف تليص املسممملمي ممما ففي ذلمك الورمت أظهر امالمد ب   

لقد نجح يف الصممود أمام عيف الرومان طول النهار، يف أول يوم ف ،ورطوا أنفسمهم فيه

فلام أصمبح اليوم الثاين غري أوضمان اجليف، و بأ  م  عديد، فجعج مقدمته  ، م  القتال

لرمال الف  رة، و ا العكس، وأرسمممج بميتي رعج يثريون امممممممسممماره، وميمنته ميسممم

فلام رآام ا  مداء أنكروا يماهنم، وملما رأوا الغبمار يف ا فق رمالوا:    ،املسممملمي يف ا فق

يتأار  ،عاءام مدد، فر بوا، وصمممار االد بعد أن تراءى اجليشمممان، وتناوشممما سممما ة

ظنا  منهم أن املسملمي    ،باملسملمي رليال  رليال ، مر يفظ نفام عيشمه، ومل يتبعهم الرومان
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م، وجماولون القيمام بمكيمدة ترمي هبم يف الصمممحراء، واكمها انحمام العمدو سىل خيمد وهن

ونجح املسملمون يف االنحيام سماملي، يتى   ،بالد ، ومل يفكر يف القيام بمءاردة املسملمي 

  ادوا سىل املدينة.

 :يةشمراخلسائر الب

د  رعال ، أما الرومان، فلم يعرف  د   شمممممممرواسممتشممهد يوميه م  املسمملمي اثنا  

 ويف رواية أهنم ثالثة آالف. ،رتالام، غري أن تفصيج املعركة يدل  ا كثر م

  ليه: وبكائه ،جلعفر ي  النبي 

رسممول ا   داج  يلّ  ،   أسممامء بنت  ميس رالت: ملا أصممي  ععفر وأصممحابه

،  رمالمت: فقمال يل   ،ورمد دبغمت و جنمت  جيني وغسممملمت بني ودانتهم ونففتهم

فقلت: يا   ،فتشممهم وذرفت  ينا   ،رالت: فأتيته هبم  «ائتني ببني ععفر»: رسول ا  

  ،نعم »ما يبكيك؟ أبلغك    ععفر وأصممحابه يشء؟ رال:   ،بأيب أنت وأمي ؛رسممول ا 

 واره رسمول ا    ،معت سيل النسماءواعت  ،رالت: فقمت أصميح  ،«أصميبوا اها اليوم 

صمممنعوا هنم طعماما  »فقمال:    ،سىل أالمه فمإهنم رمد شمممغلوا بأمر    ، ال تغفلوا آل ععفر م  أن ت

 .«صايبهم

املممدينممة م  يول  دنوا  ملمما  رممال:  الزبري  ب   ا     ،    روة  رسمممول   تلمقمماام 

مقبج مر القوم  ا دابة   ورسممول ا   ،رال: ولقيهم الصممبيان يشممتدون  ،واملسمملمون

فأاه  فحمله بي  ،بعبد ا  فأيت  ،«فانلوين وأ ءوين اب  ععفر  ، اهوا الصبيان»فقال: 

فررتم يف سممبيج    ،يا فرار :ويقولون  ،رال: وععج النا  جثون  ا اجليف الرتاب  ،يديه

 .«تعاىل ولكنهم الكّرار سن شاء ا  ،ليسوا بالفّرار»: ا ! رال: فيقول رسول ا  
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 :السيا  أثر املعركة

وسن مل جصممج املسمملمون هبا  ا الثأر، الهي  انوا مرار ا  عله،  ،واه  املعركة

لكنها كانت كبرية ا ثر لسمممعة املسمملمي، سهنا ألقت العرب كلها يف الداشممة واحلرية، 

فقمد كمانمت الروممان أكرب وأ فم روة  ا وعمه ا ر ، فكمان لقماء امها اجليف الصمممغري  

ثم    ،رمرم الكبري ممائتما ألف مقماتمجمر ذلمك اجليف الضمممتم الع  ،ثالثمة آالف مقماتمج

كان كج ذلك م   جائ  الدار،   ،  الغزو م  غري أن تلحق به اسممارة تهكرمالرعون  

غري مما ألفتمه العرب و رفتمه، وأهنم مؤيمدون   ،وكمان يؤكمد أن املسممملمي م  طرام آار

  .ومنصورون م   ند ا ، وأن صايبهم رسول ا  يقا  

عنحت  ، ردالتي كانت ال تزال تثور  ا املسمملمي   ؛ولهلك نرى القبائج اللدودة

ة   ار  ان وُذْبي ان وف ز  ء ف  ر وغ  ج  ل ْيم وأشمممْ بعد اه  املعركة سىل اإلسمممالم، فأسممملمت بنو سمممُ

 وغرياا.

هيمدا   وكمانمت امه  املعركمة بمدايمة اللقماء المدامي مر الروممان، فكمانمت توطيمة ومت

 الروماين.وقريراا م  االيتالل  لفتوح البلدان الرومانية

 ة:كالم يف معركة مؤت

 ،ومل خيسممممممراا املسملمون  ،كانت معركة مؤتة سثبا  وعود للدولة اإلسمالمية  -1

هنم دولة ذا   أثبتوا  أفقد    ،راا املسلمونممممويتى ولو اس  ،بج مل يك  فيها اا  ورابح

 ال تسمح للدول ا ارى رتج سفرائها. ،سيادة
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فإنه بعد سسمالمه مل يكلفه النبي    ،االد ب  الوليدكانت املعركة بداية النءالر    -2

 وذلك تربية له و هيا    ،بالرغم م  كونه أفضمممج رائد  ا اإلطالر  ،بقيادة أي معركة

 لنفسه.

 نمه   ؛ار اب  روايمة مل يك  موفقما   سمممكريما  يمواات  ،كمانمت املعركمة انتحماريمة  -٣

  ،يف اإلسمممالمي الوييد وكيف يد و اجليف للشمممهادة؟ أليس او اجلف ،انتحار للجيف

بمج كمان ررار امالمد   ،فكمان ررار  وررار القمادة ليس يكيام    ،وفقمدانمه فقمدان روة اإلسمممالم

 فقد يفظ اجليف م  التلف. ،او احلكيم

وام م     ،الد وةمهه نام  س ،وال يريد رتال أيد  ،رتال الروم  تيبتداإلسمممالم مل    -4

نت انءالر املعارك بي املسملمي اوم  انا ك ،وام م  رتج السمفري اإلسمالميأوال ، بدأ  

ويرروا بالد العرب  ،  سمممقءوا دولتهمأو  ،يتى تلص املسممملمون م  الروم  ،والروم

  منهم. 

ج الس   : ية ذا  الس 

  م  ،التي تقء  مشممارف الشممام  ،بمورف القبائج العربية وملا  لم رسممول ا  

م  اعتام هم سىل الرومان ضمد املسملمي، شمعر بمسميس احلاعة سىل القيام    ،معركة مؤتة

تورر الفررمة بينهما وبي الروممان، وتكون سمممببما  لالئتالف بينهما وبي    ،بحكممة بمالغمة

ااتمار لتنفيمه امه  ، فماملسممملمي، يتى ال تتحشممممد مثمج امه  اجلمون الكبرية مرة أارى

.اخلءة  مرو ب  العال؛  ن أم أبيه كانت ا  مرأة م  ب يل 
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 ا سثر معركة مؤتة؛ ليسمممتألفهم، ( اممممممم 8)  فبعثه سليهم يف مجادى اآلارة سمممنة

ة رد جتمعوا، يريدون أن يدنوا م    ا   ويقال: بج نقلت االسمممتتبارا  أن مجعا  م  ُرضممم 

 أطراف املدينة، فبعثه سليه، ويمك  أن يكون السببان اعتمعا معا .

، وععج معه راية سوداء، وبعثه  ا  أبيض  لواء    لعمرو ب  العال  و قد رسول ا   

يف ثالثامئة م   اة املهاعري  وا نصمار، ومعهم ثالثون فرسما ، وأمر  أن يسمتعي بم  

ْي   ْلق  ة  وب   وُ ْهر 
كم    النهار، فلام ررب م  القوم  ،مر به م  ب يل  بلغه أن هنم  ،فسمار الليج و 

ك يثا اجلُ  ن ي سىل رسول ا  مجعا  كثريا ، فبعث رافر ب  م  يستمد ، فبعث سليه أبا  بيدة   ه 

فيهم أبو بكر -ب  اجلراح يف مائتي، و قد له لواء، وبعث له  اة املهاعري  وا نصار  ا

فلام حلق بمه أراد أبو  بيمدة    ،وأمر  أن يلحق بعمرو، وأن يكونما مجيعما  وال خيتلفما  -و مر

، وأنما ا مري، فمأطما مه أبو  بيمدة،  لممددا   يل  أن يؤم النما ، فقمال  مرو: سنام رمدممت  

 فكان  مرو يصيل بالنا .

ة، فدواها يتى أتى أرص ا   ى بالدام، ولقي يف آار مممموسار يتى وطئ بالد ُرض 

 ذلك مجعا ، فحمج  ليهم املسلمون فهربوا يف البالد وتفرروا.

بقفوهنم  ، فمأارب   وبعمث  وف ب  ممالمك ا شمممجعي بريمدا  سىل رسمممول ا   

 وسالمتهم، وما كان يف غزا م.

ى، بينها وبي ؛  وفتحها  وذا  السمالسمج بضمم السمي ا وىل بقعة وراء وادي الُقر 

امواملسملمو ،ة أيامشمممممراملدينة    :يقال له: السملسمج، فسممي  ،ن نزلوا  ا ماء بأر  ُعه 

 ذا  السالسج.
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 :مما يصج يف الغزوة

    مرو ب  العمال رمال: ايتلممت يف ليلمة بماردة يف   ،    بمد الرن  ب  عبري

فتيممت ثم صمليت بأصمحايب   ،فأشمفقت سن اغتسملت أن أالك  ،غزوة ذا  السمالسمج

  «صممليت بأصممحابك وأنت عن ؟   ؛ يا  مرو »فقال:   ،للنبي  ذلك  فهكروا   ،الصمممبح

ڃ  چ  ژ ورلمت: سين سممممعمت أن ا  يقول:    ،فمأاربتمه بمالمهي منعني م  االغتسممممال

 .ومل يقج شييا   فضحك رسول ا  ، [29]النساء:  ژچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  چچ   

 : ية أيب رتادة سىل ارضة

ان كانوا يتحشدون (امم8)  كانت اه  الرسية يف شعبان سنة ء ف  ؛ وذلك  ن بني غ 

ض   ةميف ا  ب بن ْجد  ؛ر    شمرأبا رتادة يف سسة   فبعث سليهم رسول ا    ،واي أر  حُم ار 

ب ى وغنم، وكانت غيبته سس    ة ليلة.شمررعال ، فقتج منهم، وس 

 :فتح مكة

يفيد أن م  أي  أن   ؛يف ورعة احلديبية أن بندا  م  بنود اه  املعاادة  ذكرنا سمابقا  

و همد  دامج فيمه، وم  أيم  أن يمدامج يف  قمد رريف و همدام  يمدامج يف  قمد حمممد 

بيلمة التي تنضمممم سىل أي الفريقي تعترب عزءا  م  ذلمك الفريق، فمأي  دامج فيمه، وأن الق

 يعترب  دوانا   ا ذلك الفريق. ، دوان تتعر  له أي م  تلك القبائج

ة يف  هد رسول ا    ا   ، ودالت بنو بكر يف  هد ويس  اها البند دالت ُاز 

بي القبيلتي  داوة  رريف، وصمممار  كج م  القبيلتي يف أم  م  ا ارى، ورد كانت  

وتوترا  يف اجلاالية، فلام عاء اإلسمالم، وورعت اه  اهندنة، وأم  كج فريق م  اآلار  

ج ب  معماويمة  اغتنمهما بنو بكر، وأرادوا أن يصممميبوا م  ازا مة الثمأر القمديم، فتره ن ْوفم 
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ييل يف مجا ة م  بني بكر ، وام ، فأغاروا  ا ازا ة ليال  (امم8)  يف شهر شعبان سنة ،الد 

ت ري فأصممابوا منهم رعاال ، وتناوشمموا وارتتلوا، وأ انت رريف بني   ، ا ماء يقال له: الو 

بكر بالسمالح، وراتج معهم رعال م  رريف مسمتغلي ظلمة الليج، يتى ياموا ازا ة  

سهنمك،    ..رمالمت بنو بكر: يما نوفمج، سنما رمد دالنما احلرم، سهنمك  ،سىل احلرم، فلام انتهوا سليمه

ُرون يف ممممفلعمري سنكم لت س  ،ة  فيمة: ال سله اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركمفقال كلم ر 

 احلرم، أفال تصيبون ثأركم فيه؟

اء اخلزا ي، وسىل دار موىل   ،وملما دالمت ازا مة مكمة ْررم  يْمج ب  و  جلؤوا سىل دار بُمد 

 وأ ن  مرو ب  سممامل اخلزا ي، فتره يتى ردم  ا رسممول ا  ، هنم يقال له: رافر

 فقال: ،املدينة، فورف  ليه، واو عالس يف املسجد بي ظهراين النا 

حممممممممدا   نممماشممممممد  سين  رب   يممما 
 

 
 

ا تممملمممدا وأبممميمممنممما  أبممميمممه   يممملمممف 
 

رممريشممممما   املممو ممدا أن  أامملممفمموك    
 

املمممؤكمممدا  مممميمممثمممارمممك   ونمممقضممممموا 
 

بمميمم اممجممدا  تمماممم  بممالممتمموتممري   ونمما 
 

وسممممممجمممدا    ركمممعممما    ورمممتممملمممونممما 
 

 مؤكدا   فانرص اداك ا  نرصا                                      

صمم »: فقال رسممول ا   ، ثم  رضممت له سممحابة م   «ر  يا  مرو ب  سمماملممممم ن

 .«سن اه  السحابة لتستهج بنرص بني كع »السامء، فقال: 

 :حماولة أبو سفيان حلج اإلشكال

ونقضا  وجا  للميثار،  ،وال شك أن ما فعلت رريف ويلفاؤاا كان غدرا  حمضا  

مل يك  له أي مربر، ولهلك   ان ما أيست رريف بغدراا، واافت وشعر  بعواربه 
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الوايمة، فعقد  تلسمما  اسممتشمماريا ، وررر  أن تبعث رائداا أبا سممفيان ممثال  هنا ليقوم  

 بتجديد الصلح.

كأنكم  »رال:  ،أصممحابه بام سممتفعله رريف سماء غدر م ورد أارب رسممول ا  

قد، ويزيد يف املدة  .«بأيب سفيان رد عاءكم ليشد الع 

ان ،واره أبو سممفيان يسمم  ما رررته رريف ف  واو ،  فلقي بديج ب  ورراء بُعسممْ

فقمال: ،  فقمال: م  أي  أربلمت يما بمديمج؟ وظ  أنمه أتى النبي   ،راعر م  املمدينمة سىل مكمة

رال: أو ما عيت حممدا ؟ رال:   ،ويف بء  اها الوادي ،ا ة يف اها السمممايج   يف از

رمال أبو سمممفيمان: لي  كمان عماء املمدينمة لقمد  لف هبما النوى،   ،فلام راح بمديمج سىل مكمة  ،ال

فأتى مربك رايلته، فأاه م  بعراا، ففته، فرأى فيها النوى، فقال: أيلف با  لقد عاء 

 بديج حممدا .

املدينة، فداج  ا ابنته أم يبيبة، فلام ذا  ليجلس  ا فرا    وردم أبو سممفيان

طوته  نمه، فقمال: يا بنيمة، أرغبمت يب    اها الفرا ، أم رغبمت به  ني؟   رسمممول ا  

فقال: وا  لقد أصابك   ،ك نجسشمممر، وأنت رعج مرالت: بج او فرا  رسول ا   

 .شمربعدي 

يرد  ليه شمييا ، ثم ذا  سىل أيب بكر فكلمه، فلم   ثم اره يتى أتى رسمول ا  

ثم أتى  مر ب  اخلءماب فكلممه،    ،، فقمال: مما أنما بفما مجفكلممه أن يكلم رسمممول ا   

ر  جلاادتكم به، ثم عاء فقال: أأنا أشممفر لكم سىل رسممول ا   ؟ فوا  لو مل أعد سال اله 

دب بي يمدهيام،  يم  ا  غالمم  وكمان  سممم ،احلفمدامج  ا  يل ب  أيب طمالم ، و نمد  فماطممة و

فقمال: يما  يل، سنمك أمس القوم يب رنما ، وسين رمد عيمت يف يماعمة، فال أرعع  كام عيمت 
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 ا أمر ما  اائبا ، اشممفر يل سىل حممد، فقال: وجك يا أبا سممفيان، لقد  زم رسممول ا  

فيجري   ،فمالتفمت سىل فماطممة، فقمال: امج لمك أن تمأمري ابنمك امها، نسمممتءير أن نكلممه فيمه

نا ، فيكون سيد العرب سىل آار الدار؟ رالت: وا  ما يبلغ ابني ذاك أن جيري بي بي ال

 .النا ، وما جيري أيد  ا رسول ا  

ويينيمه أظلممت المدنيما أممام  يني أيب سمممفيمان، فقمال لعيل ب  أيب طمالم  يف الر 

فانصحني، رال: وانز اه ويأ  ورنون: يا أبا احلس ، سين أري ا مور رد اشتد   يل، 

ولكنمك سممميمد بني كنمانمة، فقم فمأعر بي النما ، ثم   ،وا  مما أ لم لمك شمممييما  يغني  نمك

رال: أو ترى ذلك مغنيا   ني شمييا ؟ رال: ال وا  ما أظنه، ولكني مل أعد   ،احْل ْق بأرضمك

فقام أبو سممفيان يف املسممجد، فقال: أهيا النا ، سين رد أعر  بي النا ،    ،لك غري ذلك

 م رك  بعري ، وانءلق.ث

وملا ردم  ا رريف، رالوا: ما وراءك؟ رال: عيت حممدا  فكلمته، فوا  ما رد  يل 

شمممييما ، ثم عيمت اب  أيب رحمافمة فلم أعمد فيمه اريا ، ثم عيمت  مر ب  اخلءماب، فوعمدتمه 

أدنى العدو، ثم عيت  ليا  فوعدته ألي القوم، رد أشمار  ا بشمممممميء صمنعته، فوا  ما 

ي امج يغني  ني شمممييما  أم ال؟ رمالوا: وبم أمرك؟ رمال: أمرين أن أعري بي النما ،  أدر

رمالوا: ويلمك، سن ماد الرعمج  ا أن   ،رمالوا: فهمج أعمام ذلمك حمممد؟ رمال: ال  ،ففعلمت

 رال: ال وا  ما وعد  غري ذلك. ،لع  بك

 :اغتنام فرصة نقض العهد وفتح مكة

يه ارب نقض امليثار بثالثة أيام أن جتهز ،  ائشممة ربج أن يأيت سل رسممول ا  أمر  

وال يعلم أيمد، فمدامج  ليهما أبو بكر، فقمال: يما بنيمة، مما امها اجلهمام؟ رمالمت: وا  مما  
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فقال: وا  ما اها ممان غزو بني ا صمفر، فأي  يريد رسمول ا ؟ رالت: وا  ال    ،أدري

ربعي راكبا ، وارجتز: يا رب  لم يل، ويف صممباح الثالثة عاء  مرو ب  سممامل اخلزا ي يف أ

فعلم النما  بنقض امليثمار، وبعمد  مرو عماء بمديمج، ثم أبو   ،سين نماشمممد حمممدا ... ا بيما 

باجلهام، ومل يعلمهم أنه سمائر سىل   سمفيان، وتأكد  ند النا  اخلرب، فأمرام رسمول ا   

 .«بالدااالّلهم اه العيون وا ابار    رريف يتى نبغتها يف »مكة، ورال: 

 يمة روامهما ثامنيمة رعمال، قمت    وميمادة يف اإلافماء والتعميمة بعمث رسمممول ا  

شمم   وذي املروة،  ا ثالثة ُبُرد   م، فيام بي ذي ا  ي، سىل بء  سضمم 
ْبع  ريادة أيب رتادة ب  ر 

يتوعه سىل تلك النايية،    ؛ ليف  الفان أنه (امم8)  م  املدينة، يف أول شهر رمضان سنة

  ،رية سرياا، يتى سذا وصلت ييثام أمر  ممبهلك ا ابار، وواصلت اه  السولتها   

 اره سىل مكة، فسار  سليه يتى حلقته. بلغها أن رسول ا  

 :ايانة م  اجليف اإلسالمي

ة سىل رريف كتابا   ْلت ع  سليهم،  خيربام بمسممري رسممول ا     ،وكت  ياط  ب  أيب ب 

ا أن تبلغمه رريشمممما ، فجعلتمه يف ررون رأسمممهما، ثم ثم أ ءما  امرأة، وععمج هنما ُعْعال   

اخلرب م  الويي بام صممنر ياط ، فبعث  ليا  واملقداد  ارعت به، وأتى رسممول ا  

ي فقمال:   ن و  د الغ  ْرثم  اب، فمإن هبما  »والزبري ب  العوام وأبما م  ة  ام  ْوضممم  انءلقوا يتى تمأتوا ر 

يتى وعمدوا املرأة بمهلمك    ،يلهم، فمانءلقوا تعمادي هبم ا«ظعينمة معهما كتماب سىل رريف 

املكان، فاسمممتنزلواا، ورالوا: معك كتاب؟ فقالت: ما معي كتاب، ففتشممموا ريلها فلم 

وال كهبنا، وا  لتترع    فقال هنا  يل: أيلف با ، ما كهب رسمول ا    ،جيدوا شمييا  

، فمأ ر ،  )أدر وعهمك(  رمالمت: أ ر   ،فلام رأ  اجلمد منمه  ،الكتماب أو لنجردنمك

، فحلت ررون رأسمها، فاسمتترعت الكتاب منها، فدفعته سليهم، فأتوا به رسمول ا  
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، فد ا رسول  فإذا فيه: )م  ياط  ب  أيب بلتعة سىل رريف( خيربام بمسري رسول ا   

ْج  يل  يما رسمممول ا   «مما امها يما يءم ؟»يماطبما ، فقمال:    ا    وا  سين    ،فقمال: ال ت ْعجم 

ا يف رريف؛ لسمت    ورسموله، وما ارتدد  وال بدلت، ولكني كنت امرأ  ملؤم  با  ق  ُمْلصم 

هم، ويل فيهم أامج و شمممرية وولمد، وليس يل فيهم ررابمة جموهنم، وكمان م    سممم  م  أْنف 

  ،معمك لمه ررابما  جموهنم، فمأيببمت سذ فماتني ذلمك أن أتمه  نمدام يمدا  جمون هبما ررابتي 

رسمول ا  أرضب  نقه، فإنه رد اان ا  ورسموله،   : د ني يافقال  مر ب  اخلءاب 

سنه رد شمهد بدرا ، وما يدريك يا  مر لعج ا  رد اطلر  »: ورد نافق، فقال رسممول ا  

ف ْت  ينا  مر « ا أاج بدر فقال: ا ملوا ما شميتم فقد غفر  لكم ر  ، ورال: ا   ، فه 

 ورسوله أ لم.

 رريف أي ارب م  أابمار جتهز املسممملمي واكمها أامه ا  العيون، فلم يبلغ سىل

 و ييهم للزيف والقتال.

 :اجليف اإلسالمي يول مكة

املدينة متجها   ، غادر رسول ا  (امم8) الون م  شهر رمضان املبارك شممرولع

 ، واستتلف  ا املدينة أبا ُرْام الغفاري.ة أالف م  الصحابة شمرسىل مكة، يف  

ةوملما كمان   لقيمه  ممه العبما  ب   بمد املءلم ، وكمان رمد   ،أو فور ذلمك  ،بماجُلْحفم 

 ،با بواء اره بأاله و ياله بعد انتهاء مهمته االسمممتتباراتية، ثم ملا كان رسمممول ا  

لقيمه اب   ممه أبو سمممفيمان ب  احلمار  واب   متمه  بمد ا  ب  أيب أميمة، فمأ ر   نهام، ملما 

: ال يك  اب   مك  لرسمول ا  واهنجو، فقالت أم سملمةكان يلقا  منهام م  شمدة ا ذى  

  .واب   متك أشقى النا  بك
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م  ربج وعهه، فقج له ما  ورال  يل  يب سممفيان ب  احلار : ائت رسممول ا  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ژ رمال ساوة يوسمممف ليوسمممف:  

ففعمج ذلمك أبو    ،فمإنمه ال ير  أن يكون أيمد أيسممم  منمه روال    ،[91]يوسمممف:  ژھ

ے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ژ : سممفيان، فقال له رسممول ا  

 ، فأنشد  أبو سفيان أبياتا  منها:[92]يوسف:  ژۈ  ۈ   

يمممموم   سين  رايممممة   لممممعمممممممممرك   أنممممج 
 

 حمممممد  المال  اميممج    اميممُج   تمغملمم   لم   
 

لممميممملمممه   احلمممريان    لمممكممماملمممدلمممج    أظممملمممم 
 

ُأاممدى وأامتممدي   أواين يمي   فمهممها 
 

نمفسممم غمري  امماد  ونممالمنمميمممممممماممداين   ي 
 

طممر    مممر  ممم   مممءممر    دُ  ا    د كممج 
 

د؟»صدر  ورال:  فرضب رسول ا   ر  ي كج ُمء 
ن  ْدت  ر   .«أنت  ط 

ْيد  وواصمج رسمول ا   واو  -سمري  واو صمائم، والنا  صميام، يتى بلغ الُكد 

يْمد ان ورُمد  فم  ثم واصممممج سمممري  يتى نزل بمر   ،فمأفءر، وأفءر النما  معمه -مماء بي ُ سمممْ

ة  شممممممر نزله  شماء، فأمر اجليف، فأوردوا النريان، فأورد     -وادي فاطمة-الفهران  

 . ا احلر   مر ب  اخلءاب  آالف نار، وععج رسول ا  

 :أ  أبو سفيان

البيضممماء،   ورك  العبا  بعد نزول املسممملمي بمر الفهران بغلة رسمممول ا   

ليترعوا يسمتأمنون رسمول   ،واره يلتمس، لعله جيد بعض احل ء ابة أو أيدا  خيرب رريشما  

 ربج أن يدالها. ا  
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جا وترر ، وكان أبو سمممفيان ع   وكان ا  رد  مى ا ابار    رريف، فهم  ا و 

ب  وررمماء   رممد اره او ويكيم ب  يزام، وبممديممج  خيره يتجسمممس ا ابممار، فكممان 

 يتجسسون ا ابار.

سذ سممعت كالم أيب سمفيان  ،رال العبا : وا  سين  سمري  ا بغلة رسمول ا   

وبمديمج ب  وررماء، ومهما يرتاععمان، وأبو سمممفيمان يقول: مما رأيمت كمالليلمة نريانما  ر  وال 

ْتها احلرب، فيقول أبو سمفيان: ازا ة  رال: يقول بدي  ، سمكرا   ج: اه  وا  ازا ة، ن  شم 

 أرج وأذل م  أن تكون اه  نرياهنا و سكراا.

ة؟ فعرف صمممويت، فقمال: أبما  نْف لم  رمال العبما : فعرفمت صممموتمه، فقلمت: أبما ي 

يف النا ،   رلت: اها رسممول ا  ،  رال: مالك؟ فداك أيب وأمي  ،الفضممج؟ رلت: نعم

  .واصباح رريف وا

رمال: فام احليلمة فمداك أيب وأمي؟، رلمت: وا  لي  ظفر بمك ليضممممممممممرب   نقمك،  

فأسمممتأمنه لك، فرك  الفي،  فارك  يف  جز اه  البغلة، يتى آيت بك رسمممول ا  

 ورعر صايبا .

رال: فجيت به، فكلام مرر  به  ا نار م  نريان املسمملمي، رالوا: م  اها؟ فإذا 

يتى مرر  بنار  ، ا بغلته  أنا  ليها رالوا:  م رسممول ا   و رأوا بغلة رسممول ا  

فقال: م  اها؟ ورام سيل، فلام رأى أبا سفيان  ا  جز الدابة رال: أبو    ، مر ب  اخلءاب

سمممفيان،  دو ا ؟ احلمد   الهي أمك  منك بغري  قد وال  هد، ثم اره يشمممتد نحو 

   البغلة، فدالت  ا رسمول ا     ضمُت البغلة فسمبقت، فارتحمت، وركّ رسمول ا  

 :وداج  ليه  مر، فقال: يا رسمممول ا ، اها أبو سمممفيان فد ني أرضب  نقه، رال ،
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فأاه  برأسمه، فقلت:   رلت: يا رسمول ا ، سين رد أعرته، ثم علسمت سىل رسمول ا   

فوا  لو كان وا  ال يناعيه الليلة أيد دوين، فلام أكثر  مر يف شمأنه رلت: مهال  يا  مر، 

م  رعمال بني  مدي ب  كعم  مما رلمت مثمج امها، رمال: مهال  يما  بما ، فوا  إلسمممالمك  

كان أي  سيل م  سسممالم اخلءاب، لو أسمملم، وما يب سال أين رد  رفت أن سسممالمك كان 

 م  سسالم اخلءاب. أي  سىل رسول ا  

،  « تني بهائأصمممبحت فاذا  به يا  با  سىل ريلك، فإذا  »: فقال رسمممول ا   

وجك يا أبا سمفيان،  »، فلام رآ  رال: غدو  به سىل رسمول ا   ،فهابت، فلام أصمبحت

رمال: بمأيب أنمت وأمي، مما أيلممك وأكرممك    «أمل يمأن لمك أن تعلم أن ال سلمه سال ا ؟ 

 لقد أغنى  ني شييا  بعد. ،وأوصلك؟ لقد ظننت أن لو كان مر ا  سله غري  

، رال: بأيب أنت «با سممفيان، أمل يأن لك أن تعلم أين رسممول ا ؟وجك يا أ»رال: 

 ،أمما امه  فمإن يف النفس يتى اآلن منهما يشء  ؛وأمي، مما أيلممك وأكرممك وأوصممملمك

فقال له العبا : وجك أسمملم، واشممهد أن ال سله سال ا ، وأن حممدا  رسممول ا ، ربج أن 

 ترضب  نقك، فأسلم وشهد شهادة احلق فررا .

فاععج له شييا . رال:   ،العبا : يا رسول ا ، سن أبا سفيان رعج ج  الفتررال 

نعم، م  دامج دار أيب سمممفيمان فهو آم ، وم  أغلق  ليمه بمابمه فهو آم ، وم  دامج  »

 .«املسجد احلرام فهو آم 

 : ا أبواب مكة

( اممم8)  م  شهر رمضان سنة شمممرصباح يوم الثالثاء للسابر    ،ويف اها الصباح

مر الفهران سىل مكمة، وأمر العبما  أن جبس أبما سمممفيمان بمضممميق    غمادر رسمممول ا  
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ْءم  اجلبج، يتى متر به عنود ا  فريااا، ففعج، فمر  القبائج  ا رايا ا،  الوادي  ند ا 

ْيم؟ ثم متر  ليم، فيقول: ما يل ول ُسل  ُس : م  اه ؟ فيقول ؛كلام مر  به ربيلة رال: يا  با 

ة، فيقول: مما يل وملزينمة؟ يتى   ؛فيقول: يما  بما   ،بمه القبيلمة ْينم  م  اؤالء؟ فيقول: ُمز 

نفه  القبائج، ما متر به ربيلة سال سمممأل العبا   نها، فإذا أارب  رال: مايل ولبني فالن؟ 

 راء، فيها املهاعرون وا نصمار، ال يرى منهمممممميف كتيبته اخلضم يتى مر به رسمول ا   

ر م  احلديد، رال: سممبحان ا ! يا  با   م  اؤالء؟ رال: اها رسممول ا    ؛سال احل د 

ب ج  وال طارة
ثم رال: وا  يا أبا الفضج،    ،يف املهاعري  وا نصار، رال: ما  يد هبؤالء ر 

رمال العبما : يما أبما سمممفيمان، سهنما النبوة، رمال:   ،لقمد أصمممبح ُملْمُك اب  أايمك اليوم  فيام  

 سذن. فنعم

رال له: اليوم يوم  ،وكانت راية ا نصممار مر سممعد ب   بادة، فلام مر بأيب سممفيان

ة، اليوم أذل ا  رريشما   ج  احُلْرم  ت ح  أبا سمفيان  فلام ياذى رسمول ا   ،امللحمة، اليوم ُتسمْ

فقال  ،فقال: رال كها وكها  «وما رال؟ »أمل تسممر ما رال سمعد؟ رال:   ؛رال: يا رسمول ا 

ما نأم  أن يكون له يف رريف صمولة، فقال   ؛ ثامن و بد الرن  ب   وف: يا رسمول ا 

ف م فيمه الكعبمة، اليوم يوم أ ز ا  فيمه    املرنمة، يوم  بمج اليوم يوم»:  رسمممول ا    ُتع 

ن اللواء مل خيره ثم أرسج سىل سعد فنزن منه اللواء، ودفعه سىل ابنه ريس، ورأى أ  ،«رريشا  

 وريج: بج دفعه سىل الزبري. ،   سعد

 :مقاومة بعض شباب رريف

  ،رال له العبا : النجاء سىل رومك   ،بأيب سممفيان ومضممممممممى وملا مر رسممول ا  

رريف، اها حممد، رد   شمرفأ ن أبو سفيان يتى داج مكة، ووب بأ ا صوته: يا مع

فقمامت سليمه موعته اند   ،فم  داج دار أيب سمممفيمان فهو آم  ،عاءكم فيام ال ربمج لكم به
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يت الدسمممم ا سف السممماري، ُرب ح  م     ،بنت  تبة
فأاه  بشممماربه فقالت: ارتلوا احل م 

ة روم. يع 
 ط ل 

بام ال ربج رال أبو سمممفيان: ويلكم، ال تغرنكم اه  م  أنفسمممكم، فإنه رد عاءكم  

رالوا: راتلك ا ، وما تغني  نا دارك؟ رال:  ،لكم به، فم  داج دار أيب سفيان فهو آم 

فتفرر النما  سىل دورام   ،وم  أغلق  ليمه بمابمه فهو آم ، وم  دامج املسمممجمد فهو آم 

وسىل املسجد، ووبشوا أوباشا  هنم، ورالوا: نقدم اؤالء، فإن كان لقريف يشء كنا معهم، 

اؤاا مر  كرمة ب  أيب    ،وا أ ءينا الهي سممميلناوسن أصممميب ف  فتجمر سمممفهاء رريف وأا 

ة ليقاتلوا املسلمي.  م   عهج، وصفوان ب  أمية، وسهيج ب   مرو باخل نْد 

ى  :اجليف اإلسالمي بهي ُطو 

وكان يضمر رأسمه تواضمعا   ،ى يتى انتهى سىل ذي طوىمممممفمضم  ؛أما رسمول ا   

  ،ليكاد يمس واسممءة الريج م  الفتح، يتى أن شممعر حليته    يي رأى ما أكرمه ا  به

ن ب ة اليمنى ار    ،واناك ومن عيشه، وكان االد ب  الوليد  ا امُلج  ف  وفيها أْسل ُم وُسل ْيم وغ 

ْينم ة وربمائمج م  ربمائمج العرب ْينم ة وُعه  سن  » فمأمر  أن يمدامج مكمة م  أسمممفلهما، ورمال:   ،وُمز 

 .«يصدا ، يتى توافوين  ا الصفا ر  لكم أيد م  رريف فايصدوام 

ن ب ة  اليس ، فأمر  رى، وكان معه راية رسول ا  مممموكان الزبري ب  العوام  ا امُلج 

اء-أن يداج مكة م  أ الاا  د   وأن يغرم رايته باحل ُجون، وال يربح يتى يأتيه. -م  ك 

فأمر  أن  -وام الهي  ال سممالح معهم-ر ممممم  وكان أبو  بيدة  ا الرعالة واحُلسمم

 .يأاه بء  الوادي يتى ينص  ملكة بي يدي رسول ا  

 :داول مكة
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 ،وقركت كج كتيبة م  اجليف اإلسمممالمي  ا الءريق التي كلفت الداول منها

ورتج م  أصممحابه م     ،كي سال أنامو  شمممممممرفأما االد وأصممحابه فلم يلقهم أيد م  امل

ي املسممملمي ُكْرم ْهر  ا    اجليف،  ، وُان ْيس ب  االد ب  ربيعة  ،ب  عابر الف  كانا رد شمممه 

فلقيهم امالمد وأصمممحمابمه   ،فقتال مجيعما ، وأمما سمممفهماء رريف  ،فسممملكما طريقما  غري طريقمه

ة م  رعال ، فاهنزم   شمممممركي اثني  شمممممرفناوشموام شمييا  م  رتال، فأصمابوا م  امل  ،باخل نْد 

 ا  ب شممممممممرامل
يتى  ،-الهي كان يعد السممالح لقتال املسمملمي -ريس  كون، واهنزم ن 

 داج بيته، فقال المرأته: أغلقي  يل  بايب.

  ا الصفا. يتى واك رسول ا   ،وأربج االد جيو  مكة

باحل ُجون  ند مسمممجد الفتح،  وأما الزبري فتقدم يتى نصممم  راية رسمممول ا   

 .ورضب له اناك ربة، فلم يربح يتى عاء  رسول ا  

 :يداج املسجد احلرام النبي 

واملهماعرون وا نصمممار بي يمديمه والفمه ويولمه، يتى   ،ثم هنض رسمممول ا   

داج املسمممجد، فأربج سىل احلجر ا سمممود، فاسمممتلمه، ثم طاف بالبيت، ويف يد  رو ، 

، فجعج يءعنها بالقو ، ويقول:  ويول البيت ثال ڱ  ڱ  ڱ    ژثامئة وسمتون صمنام 

 ژٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ    ژ،  [81]اإل اء:   ژں  ڻ  ڻڻ  ڻ     ںڱ

 وا صنام تتسار   ا وعواها.، [49]سبأ: 

ر  ا الءواف، فلام أكمله  مموكان طوافه  ا رايلته، ومل يك  حمرما  يوميه، فارتص

د ما  ثامن ب  طلحمة، فمأامه منمه مفتماح الكعبمة، فمأمر هبما ففتحمت فمدالهما، فرأى فيهما  

الصمور، ورأى فيها صمورة سبراايم وسسمام يج  ليهام السمالم يسمتقسمامن با مالم، فقال: 
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بيد ، ورأى يف الكعبة نامة م   يدان، فكرسماا ،  «راتلهم ا ، وا  ما اسمتقسمام هبا ر »

 وأمر بالصور فمحيت.

 :اءبة العزة

  ،ثم أغلق  ليمه البماب، و ا أسمممامة وبالل، فاسمممتقبمج اجلدار الهي يقمابج البماب 

يتى سذا كمان بينمه وبينمه ثالثمة أذرن ورف، وععمج  مودي     يسممممار ، و مودا      

ثم  ،ثم صممما اناك ،-وكان البيت يوميه  ا سمممتة أ مدة-يمينه، وثالثة أ مدة وراء   

دار يف البيمت، وكرب يف نواييمه، وويمد ا ، ثم فتح البماب، ورريف رمد من  املسمممجمد  

 صفوفا  ينتفرون ماذا يصنر؟ 

يك له، صدر  شمرال سله سال ا  ويد  ال  »بعضاديت الباب وام قته، فقال:  فأاه

ة أو مال أو دم فهو قت ردمي  مو د ، ونص ر  بد ، وازم ا يزاب ويد ، أال كج مأُثر 

قاية احلاه، أال ورتيج اخلءأ شمبه العمد   ان ة البيت وسم  د 
  - السمون والعصما -ااتي، سال سم 

سن ا     ؛ رريف   شمممر يا مع  ، اإلبج أربعون منها يف بءوهنا أوالد ففيه الدية مغلفة، مائة م   

ثم    ،«رمد أذام   نكم نتوة اجلمااليمة وتعفمهما بماآلبماء، النما  م  آدم، وآدم م  تراب 

اآليممة:   اممه   ڇ      ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇژ تممال 

  ؛ رريف   شممممر يا مع»، ثم رال: [1٣]احلجرا :  ژڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ    ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ

فمإين أرول لكم  »رمالوا: اريا ، أب كريم واب  أب كريم، رمال:   «مما ترون أين فما مج بكم؟

ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژكام رال يوسف إلاوته:  

 .«اذابوا فأنتم الءلقاء، [92]يوسف:  ژۈ   
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ومفتاح الكعبة   ،أو العبا  فقام سليه  يل  ،يف املسممجد ثم علس رسممول ا  

فقال رسمول  ، امجر لنا احلجابة مر السمقاية، صما ا   ليكيارسمول ا ؛  فقال:   ،يف يد  

اماك مفتمايمك يما  ثامن، اليوم يوم  »فمد ي لمه، فقمال لمه:    ،«؟أي   ثامن ب  طلحمة »:  ا  

ظامل، يا  ثامن سن ا  اسممتأمنكم  ا  اهواا االدة تالدة، ال ينز ها منكم سال    ،بر ووفاء 

 .«بيته، فكلوا مما يصج سليكم م  اها البيت باملعروف

أمل يك  المهي رلمت  »:  : فلام وليمت نماداين، فرععمت سليمه، فقمال  فقمال  ثامن  

رمد أراد أن يمدامج    وذلمك أنمه    ،: فمهكر  رولمه يل بمكمة ربمج اهنجرةرمال    «لمك؟

 اجلمااليمة يوم االثني واخلميس، فلام أربمج ليمدالهما  وكنما نفتحهما يف  ،الكعبمة مر النما 

لعلك سممرتى اها املفتاح يوما     ؛ يا  ثامن »ثم رال:  ،ويلم  يل   ،ونلت منه ،أغلفت  ليه

 مر     ،بج »، فقلت: رد الكت رريف يوميه وذلت، فقال: «أضمعه ييث شميت  ، بيدي 

رال:  ،وظننت أن ا مر سممميصمممري سىل ما رال ،، فورعت كلمته مني مورعا  «و ز  يوميه 

 أشهد أنك رسول ا . ،فلام رال يل يوم الفتح ذلك، رلت: با

 :صور م  تربية النبي 

وأبو سمممفيمان و تماب ب  أسممميمد    ،ثم أمر بالل أن يؤذن للفهر  ا ظهر الكعبمة

الد واالد ب  أسميد واحلار  ب  اشمام علو  بفناء الكعبة، فقال  تاب ب  أسميد أو ا

ما  ،فيسمممر منه ما يغيفه  ،ب  أسمميد: لقد أكرم ا  أسمميدا  أال يكون يسمممر اها العبدا أ و 

وعمد حمممد غري امها الغراب ا سمممود مؤذنما ، فقمال احلمار : أمما وا  لو أ لم أنمه يق 

فقال أبو سمفيان: ال أرول شمييا  لو تكلمت  ارب   ني اه  احلصمباء، فتره   ،التبعته

أمما أنمت  »، ثم ذكر ذلمك هنم، فقمال:  «لقمد  لممت المهي رلتم»قمال هنم:  ف   ليهم النبي 

  :كمها، وأمما أنمت يما فالن فقمد رلمت   :كمها، وأمما أنمت يما فالن فقمد رلمت  :يما فالن فقمد رلمت
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  :فقالوا  ،أما أنا يا رسمول ا  فام رلت شمييا ، فضمحك رسمول ا  :، فقال أبو سمفيان«كها

 أاربك. :فنقول ،نشهد أنك رسول ا ، وا  ما اطلر  ا اها أيد معنا

رال يف  ، ا أيب سممفيان واو يف املسممجد، فلام نفر سليه أبو سممفيان اره النبي  

يتى رضب يد  بي  ، ليه ليت شمممعري بأي  يشء غلبني؟ فأربج رسمممول ا   :نفسمممه

 .فقال أبو سفيان: أشهد أنك رسول ا ، «با  غلبتك يا أبا سفيان»كتفيه، فقال: 

وصمار بعض رريف يسمتهزئون وجكون صمو  بالل غيفا ، وكان م  مجلتهم أبو 

، وكان م  أيسمنهم صموتا ، فلام رفر صموته با ذان مسمتهزئا  سممعه رسمول  حمهورة  

ناصمميته وصممدر   ا ، فأمر به فمثج بي يديه واو يف  أنه مقتول، فمسممح رسممول ا  

يفة، رال: فامتن رلبي وا  سيامنا  ويقينا ، فعلمت أنه رسمول ا ، فألقى  ليه شممممممربيد  ال

و قبة بعد    ،ة سنةشممريؤذن  اج مكة، وكان سنه ست   ا ذان و لمه سيا ، وأمر  أن

 يتوارثون ا ذان بمكة.

واو يءوف بمالبيمت   وسن فضمممالمة ب   مري ب  امللوح يمد   نفسمممه بقتمج النبي  

، رال: نعم يا رسمول ا ، رال: «يا فضمالة »رال:   ،رال: فلام دنا منه رسمول ا ،   ام الفتح

 ، ثم رال  رال: ال يشء، كنت أذكر ا ، فضممحك النبي  «؟ماذا كنت قد  به نفسمك »

  فسك  رلبه، فكان فضالة    ،يفة  ا صدر  شممريد  ال  ثم النبي  ستغفر ا ، أ:  فضالة

 يتى ما الق ا  شييا  أي  سيل  منه. ،يقول: وا  ما رفر يد     صدري

 :صالة الضحى

وصمما ثامين  ،يوميه دار أم اانئ بنت أيب طال ، فاغتسممج وداج رسممول ا  

 وكان ضحى. ،ركعا  يف بيتها
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رمد أعرنما م  أعر  يما أم  »:  وأعمار  أم امانئ نوي  هنما، فقمال رسمممول ا   

، ورمد كمان أاواما  يل ب  أيب طمالم  أراد أن يقتلهام، فمأغلقمت  ليهام بماب بيتهما، «امانئ 

 فقال هنا ذلك. ،وسألت النبي 

 ،عواراا احلار  ب  اشممام رال: ملا أعارتني أم اانئ، وأعام رسممول ا      

، فمر  يّل وأنما عمالس، فصمممار ال أيمد يتعر  يل، وكنمت أاشمممى  مر ب  اخلءماب 

ملما أذكر برؤيتمه سيماي يف كمج   ،فلم يتعر  يل، وكنمت أسمممتحي أن يراين رسمممول ا   

 ،، فورف يتى عيتهشممممممراملسمجد، فلقيني بالبكي، فلقيته واو دااج شممممممرموط  مر امل

احلمد   الهي اداك، ما كان مثلك جيهج  »وشهد  شهادة احلق، فقال:   ،فسلمت  ليه

 .«اإلسالم

 :ادار دم رعال م  أكابر املجرميس

يوميه دماء نفر م  أكابر املجرمي، وأمر بقتلهم وسن وعدوا  أادر رسممول ا   

 قت أستار الكعبة، وام:

  بد العزى ب  اءج. -1

  بد ا  ب  سعد ب  أيب  ح. -2

  كرمة ب  أيب عهج. -٣

 احلار  ب  نفيج ب  وا . -4

 مقيس ب  صبابة.  -5

 ابار ب  ا سود. -6
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 .النبي وري نتان كانتا الب  ا اءج، كانت تغنيان هبجو اإلسالم  -8و  7

 معها كتاب ياط .سارة موالة لبعض بني  بد املءل ، واي التي وعد  -9

 سهيج ب   مرو. -10

 وييش ب  يرب. -11

 أيب سفيان. ةامرأ ،اند بنت  تبة -12

 موال  اب  اءج.   ،أرن  -1٣

 أم سعد.   -14

 صفوان ب  أمية. -15

ْكرمة   ؛: يا رسمممول ا ، فقمالتفلام  كان يوم الفتح أسممملممت أم يكيم رد ارب   

ْت يف   ،«او آم »:  قمال رسمممول ا   فمرمنمه، ف  ،واماف أن تقتلمه  ،منمك سىل اليم  فترعم 

ومعهما غالم هنما رومي، فراوداما    نفسمممهما، فجعلمت متن يمه يتى رمدممت  ا يّي   ،طلبمه

ّك، فاستعانتهم  ليه فأوثقو  رباطا    .م    

ورد انتهى سىل سمايج م  سموايج  امة، فرك  البحر، فجعج   ،وأدركت   كرمة

رمال   ،ال سلمه سال ا   :رمال: أي يشء أرول؟ رمال: رمج  ،ال صأنويت  السمممفينمة يقول لمه:  

فجعلمت تليح سليمه   ، كرممة: مما اربمت سال م  امها، فجماء  أم يكيم  ا امها م  ا مر

لنما ، واري النما ؛ ال ُ لمك   م، عيتمك م   نمد أوصممممج النما ، وأبر  ا  يما ب وتقول:  

رال: أنت  ،فورف له يتى أدركته، فقال: سين رد اسمممتأمنت لك رسمممول ا    ،نفسمممك
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 همما لقيمت م  غالمم  لمه  فرعر معهما، ورمالمت  ،أنما كلمتمه فمرمنمك  ،؟ رمالمت: نعمفعلمت  

ته ارب ، فقتله  كرمة ،الرومي  واو يوميها مل يسلم. ،وارب 

 :سسالم  كرمة

يأتيكم  كرمة ب  أيب عهج مؤمنا   » صحابه:   رال رسول ا     ،مكةفلام دنا م   

رمال: وععمج ، «فال تسمممب وا أبما ، فمإن  سممم   امليمت يؤذي احلي وال يبلغ امليمت  ، مهماعرا  

فيقول: س ن  أمرا    ،أنا مسمملمة ،فتأبى  ليه وتقول: سنك كفر  ، كرمة يءل  امرأته جيامعها

كرممة  النبي    رأى  فلام  ،منعمك مني  مر  كبري رداء فريما     وثم  سليمه ومما  ا النبي    ،  

بمة ،ثم علس رسمممول ا    ،بع ْكرمة فقمال: يا حمممد،    ،فورف بي يديه ومعمه موعتُمه متنق 

ر ْت، فأنت آم  »: فقال رسممول ا     ،سن  اه  أاربتني أنك آمنتني د  ، رال  كرمة:  «صمم 

وأين رسممول ا ، وأن    ،هد أن ال سله سال ا أد وك سىل أن تشمم »فإالم  تد و يا حممد؟ رال: 

صممالة، وتؤيت  الزكاة، وتفعج وتفعج فقال  كرمة:    ،يتى  ّد اصممال اإلسممالم  «تقيم ال

وا ، مما د و  سال سىل احلق وأمر يسممم  مجيمج، رمد كنمت وا  فينما ربمج أن تمد و سىل مما 

نا برا   ثم رال  كرمة: فإين أشمممهمد أن ال سله سال    ،د و  سليمه وأنت أصمممدرنما يديثما ، وأبر 

  .ر  بهلك رسول ا  مفُس  ،وأشهد أن حممدا   بد  ورسوله ،ا 

أشمهد أن ال سله سال  »،  ل مني اري  يشء أروله. فقال: تقول: ثم رال: يا رسمول ا 

  تقول: و»  فقمال  كرممة: ثم مماذا؟ رمال رسمممول ا     ،«وأن حمممدا   بمد  ورسمممولمه  ،ا 

فقال رسول  ،  فقال  كرمة ذلك  ،«شهد ا ، وأشهد م  يضممر أين مسلم تااد مهاعر أُ 

ه ال تسمممألني اليوم شمممييا  أ ءيه أيدا   »ا :  رال  كرمة: فإين أسمممألك أن   ،«سال أ ءيُتك 

ْعُت فيه، أو مقام لقيتك فيه، أو كالم رلته  ها، أو مسمري أْوضم  تسمتغفر يل كج  داوة  اديُتك 

الل هم  اغفر له كج  داوة  ادانيها،  »: يف وعهك، أو أنت غائ   نه، فقال رسمول ا   



367 

 

ء نورك، واغفر له ما نال مني م   وكج مسمري سمار فيه سىل موضمر يريد بهلك املسمري سطفا

 فقال  كرمة: رضيُت يا رسول ا .  ،« ر  يف وعهي أو أنا غائ   نه

ثم رال  كرمة: أما وا  يا رسمول ا  ال أُدن نفقة كنت أنفقتها يف صمد    سمبيج  

سال   ،سال أنفقت ضممعفها يف سممبيج ا ، وال رتاال  كنت أراتج يف صممد    سممبيج ا  ،ا 

 فرد  رسمممول ا   ،ثم اعتهد يف القتال يتى ُرتج شمممهيدا    ،ضمممعفه يف سمممبيج ا  أبليت

 امرأته بهلك النكاح ا ول.

، وشمفر فيه، فحق  دمه، وربج فجاء به  ثامن سىل النبي    ؛رحمممممسمالوأما اب  أيب 

رعاء أن يقوم سليه بعض الصممحابة فيقتله، وكان رد أسمملم  ،سسممالمه بعد أن أمسممك  نه

 وااعر، ثم ارتد ورعر سىل مكة.ربج ذلك 

ا بمأسمممتمار الكعبمة، فجماء رعمج سىل النبي   ؛وأمما اب  اءمج وأارب ،    فكمان متعلقم 

 فقتله. ،«ارتله»فقال: 

فقتله نميلة ب   بد ا ، وكان مقيس رد أسمملم ربج ذلك،   ؛وأما مقيس ب  صممبابة

 كي.شمرثم  دا  ا رعج م  ا نصار فقتله، ثم ارتد وحلق بامل

فكان شمممديد ا ذى لرسمممول ا  بمكة، فقتله   ؛وأما احلار  ب  طالطج اخلزا ي

  يل.

يي  فهو الهي كان رد  ر  لزين  بنت رسمممول ا  ؛  وأما ابار ب  ا سمممود

  ،وأسممقءت عنينها، ففر ابار يوم مكة  ، ، فنتس هبا يتى سممقءت  ا صممترةااعر

 ثم أسلم ويس  سسالمه.
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فقتلت سيدامها، واسمتؤم  لنارى فأسملمت، كام اسمتؤم  لسمارة    ؛وأما القينتان

 وأسلمت.  

 وسيأيت. ،فقد أسلم بعد الءائف ؛وأما كع  ب  ماري

يأاه له أمانا  منه، فقال: يا فقد أرسمممج ولد   بد ا  ل؛ وأما سمممهيج ب   مرو  

مل    ، ثم رمال رسمممول ا   «فليفهر   ،او آم  بما   ،نعم»رسمممول ا  أيب تؤمنمه؟ فقمال:  

م  لقي سمممهيمج ب   مرو فال جمد سليمه النفر، فلعمري سن سمممهيال  لمه  قمج  »يولمه:  

فأارب  بمقالة رسول    ،فتره ابنه  بد ا  سليه  ،«ف، وما مثج سهيج جيهج اإلسالم شمر و

يقبج ويدبر، واره  برا  كبريا ، فكان سممهيج  ،فقال سممهيج: كان وا  برا  صممغريا   ،ا 

 يتى أسلم باجلعّرانة. ،كهشمرواو  ا  سىل يني مر رسول ا  

فقلت:    « ويشمممممي؟ »فقال يل:  فقال: أتيت رسمول ا   ؛وأما وييشم ب  يرب

 ،ومل هيني بيمديمه  ،واحلممد   المهي أكرممه بيمدي  ،رلمت: نعم  « أرتلمت نزة؟ »رمال:    ،نعم

رسمول  فنفج ،فاسمتغفر يل  ؛فقالت له رريف: أقبه واو راتج نزة؟ فقلت: يا رسمول ا 

  ، ي ال تريني وعهك مممممم يا ويشمم »ورال:   ،ودفر يف صمممدري ثالثة  ،يف ا ر  ثالثة ا 

 .  «ت لتصد    سبيج ا ااره فقاتج يف سبيج ا  كام راتل

 وستأيت. ،فأسلمت ؛أيب سفيان ةوأما اند بنت  تبة امرأ

 فقتلت. ؛وأما أرن  موال  اب  اءج

 رتلت.  ؛وأم سعد

لريك  منها سىل اليم ، فقال  مري ب    ؛دةاره يريد ع  فقد  صفوان ب  أمية؛    وأما

سن صمفوان ب  أمية سميد رومه ورد اره ااربا  منك، ليقهف نفسمه يف  ؛يا نبي ا  :وا 
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فأ ءني آية يعرف هبا   ؛رال: يا رسممول ا   «او آم »رال:   ،نه صمما ا   ليكفأم    ،البحر

فتره هبما  مري يتى أدركمه  ، اممتمه التي دامج فيهما مكمة أممانمك؛ فمأ ءما  رسمممول ا   

ا  يف نفسمك أن   ..فداك أيب وأمي، ا   ؛صمفوانيا   :فقال  ،واو يريد أن يرك  يف البحر

فال   ،غرب  نياُ   ،وجمك  :رمال  ،رمد عيتمك بمه  ،فهمها أممان م  رسمممول ا     ، لكهما

  ،وأيلم النا   ،وأبر النا  ،أفضمج النا   ،فداك أيب وأمي  ؛أي صمفوان  :تكلمني، رال

سين أاافه   :رال  !!وملكه ملكك ،فكشممممرفه شممممرو ،واري النا  اب   مك،  ز   زك

 ،فرعر معه يتى ورف به  ا رسول ا    ،او أيلم م  ذاك وأكرم :ي، رالم ا نفس

رال: فاععلني فيه باخليار   ،«صممدر»رال: ،  فقال صمممفوان: سن اها يز م أنك رد أمنتني

ورد كانت امرأته أسمملمت ربله، فأررمها   ،«أنت باخليار فيه أربعة أشممهر »شممهري ؟ رال: 

 . ا النكاح ا ول

 :الثانية م  الفتح اءبة النبي 

يف النا  اءيبا ، فحمد ا ، وأثنى   رام رسول ا     ،وملا كان الغد م  يوم الفتح

وا   سن ا  يرم مكمة يوم الق السمممام  ؛أهيما النما  » ليمه، وتمد  بام او أالمه، ثم رمال:  

وا ر ، فهي يرام بحرممة ا  سىل يوم القيماممة، فال جمج المرت يؤم  بما  واليوم  

 اآلار أن يسممفك فيها دما ، أو يعضممد هبا شممجرة، فإن أيد تراص لقتال رسممول ا   

فقولوا: سن ا  أذن لرسمممولمه ومل يمأذن لكم، وسنام يلمت يل سممما مة م  هنمار، ورمد  ماد   

 .«مس، فليبلغ الشااد الغائ يرمتها اليوم كحرمتها با 

العبمما : يمما رسمممول ا  سال  » سال اإلذار، فممإنممه لقينهم وبيو م، فقممال:    ؛فقممال 

 .«اإلذار
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وكمانمت ازا مة رتلمت يوميمه رعال  م  بني ليمث بقتيمج هنم يف اجلمااليمة، فقمال 

أيديكم    القتج، فلقد كثر القتج    ا ازا ة، ارفعو   شممر يا مع»هبها الصدد:   رسول ا  

ه، فم  رتمج بعمد مقمامي امها فمأالمه بتري النفري ، سن  نمّ ي  د       سن نفر، ولقمد رتلتم رتيال  

فقال:   ،شا  أبو  فقام رعج م  أاج اليم  يقال له:  ،  «وا فعقله ؤوا فدم راتله، وسن شاؤشا

 .«اكتبوا  يب شا »: اكت  يل يا رسول ا ، فقال رسول ا  

 :يف مكة يزن ا نصار م  سمكان بقاء النبي 

رمال ا نصممممار فيام    ،واي بلمد  ووطنمه ومولمد    وملما تم فتح مكمة  ا الرسمممول  

يد و رسمول ا   و؟  سذ فتح ا   ليه أرضمه وبلد  أن يقيم هبا بينهم: أترون رسمول ا  

رمالوا: ال يشء يما رسمممول    «؟مماذا رلتم»فلام فرغ م  د مائمه رمال:   ، ا الصمممفما رافعما  يمديمه

معماذ ا ، املحيما حميماكم، واملام   »:  ا ، فلم يزل هبم يتى أاربو ، فقمال رسمممول ا  

 .«مماتكم

 :أاه البيعة

واملسملمي، تبي  اج مكة احلق، و لموا  ويي فتح ا  مكة  ا رسمول ا  

 أن ال سبيج سىل النجاح سال اإلسالم، فأذ نوا له، واعتمعوا للبيعة، فجلس رسول ا   

 ا الصمممفما يبماير النما ، و مر ب  اخلءماب أسمممفمج منمه، يمأامه  ا النما  فبمايعو   ا 

 السمر والءا ة فيام استءا وا.

بيعمة النسمممماء، واو  ا الصمممفما، و مر رما مد أامه يف    ،وملما فرغ م  بيعمة الرعمال

أسمممفمج منمه، يبمايعه  بمأمر ، ويبلغه   نمه، فجماء  انمد بنمت  تبمة امرأة أيب سمممفيمان  

: أن يعرفها؛ ملا صمممنعت بحمزة، فقال رسمممول ا   متنكرة، اوفا  م  رسمممول ا  
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فقال   ،با  شييا  ك  شممر، فباير  مر النساء  ا أال ي«ك  با  شييا  شممرأبايعك   ا أال ت»

فقالت اند: سن أبا سفيان رعج شحيح، فإن أنا أصبت م     «وال ترسر  »: رسول ا  

 ماله انما ؟ فقمال أبو سمممفيان: وما أصمممبت فهو لك يالل، فضمممحك رسمممول ا  

 .رالت: نعم، فا ف  ام سلف يا نبي ا ،  فا ا   نك «وسنك هنند؟»و رفها، فقال: 

  تزين احلرة؟وقالت: أف ،«وال يزني»: رال

ربينماام صمممغمارا ، وامج تركمت لنما م  ولمد؟ فقمالمت:   ،«وال يقتل  أوالدا  »رمال: 

 -وكمان ابنهما ينفلمة ب  أيب سمممفيمان رمد رتمج يوم بمدر-  ،كبمارا ، فمأنتم وام أ لمتهم  ورتل

 .فتبسم رسول ا   ،فضحك  مر يتى استلقى

وما تأمرنا سال بالرشد    ،فقالت: وا  سن البهتان  مر ربيح  «وال يأتي ببهتان»رال:  

 ومكارم ا االر.

فقالت: وا  ما علسمنا تلسمنا اها ويف أنفسمنا أن   ،«عصمي يف معروف يوال  »رال: 

 نعصيك.

ما كان  ا ظهر ا ر  م  أاج اباء أي  سيل أن يهلوا   ؛فقالت: يا رسمممول ا 

 ا ظهر ا ر  أاج اباء أي  سيل أن يغزوا م     م  أاج ابائك، ثم ما أصمممبح اليوم

 .«، والهي نفيس بيد وأيضا  »رال:  ،أاج ابائك

 وملا رععت ععلت تكرس صنمها وتقول: كنا منك يف غرور.

 :تءهري ريف مكة م  ا وثان

يوما  جيدد معامل اإلسالم، ويرشد النا  سىل  شممربمكة تسعة   وأرام رسول ا  

اهندى والتقى، واالل اه  ا يام أمر أبا أسممميد اخلزا ي، فجدد أنصممماب احلرم، وبث  
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 ايا  للد وة سىل اإلسمالم، ولكسممممر ا وثان التي كانت يول مكة، فكسممممر  كلها، 

 ه صنام  سال كرس .ونادى مناديه بمكة؛ م  كان يؤم  با  واليوم اآلار فال يدن يف بيت

  ،( ىالعز  )بعمث امالمد ب  الوليمد سىل    ،بعمد الفتح  وملما اطممأن رسمممول ا     -1

وكانت بنتلة، وكانت لقريف  ،ليهدمها( اممم8)خلمس ليال بقي م  شهر رمضان سنة  

وكان سمدنتها بني شميبان، فتره سليها االد يف ،  واي أ فم أصمنامهم ،ومجير بني كنانة

 انتهى سليها، فهدمها. يتى ،ثالثي فارسا  

واو صمممنم   ،ليهدمه (سممموان)ثم بعث  مرو ب  العال يف نفس الشمممهر سىل   -2

رال له  ،ري مكة، فلام انتهى سليه  مروشممممممرشمامل  م(  ك  150)  هنهيج براان،  ا ررابة

رال: مل؟    ،رال: ال تقدر  ا ذلك  ،أن أادمه السمادن: ما تريد؟ رال: أمرين رسمول ا  

ر؟ ثم دنا مممممممرال: يتى اآلن أنت  ا البماطج؟ وجك فهمج يسممممر أو يبصممم ،نرمتُ  :رال

فلم جيدوا فيه شييا ، ثم رال للسادن: كيف  ،فكسمممر ، وأمر أصحابه فهدموا بيت ازانته

 رأيت؟ رال: أسلمت  .

 (مناة)ي  فارسا  سىل شممممرويف الشهر نفسه بعث سعد ب  ميد ب  ا شهيل يف    -٣

  ،وكانت باملشممملج  ند رديد لنو  واخلزره وغسمممان وغريام، فلام انتهى سمممعد سليها 

رال له سممادهنا: ما تريد؟ رال: ادم مناة، رال: أنت وذاك، فأربج سليها سممعد، وارعت 

رب صمدراا، فقال هنا السمادن: مممممامرأة  ريانة سموداء ثائرة الرأ ، تد و بالويج، وتضم

ر ، ومل مممعد فقتلها، وأربج سىل الصنم فهدمه وكسرهبا سمممفض  ،مناة دونك بعض  صاتك

 جيدوا يف ازانته شييا . 
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يف شموال م    بعثه رسمول ا    (،العزى)وملا رعر االد ب  الوليد م  ادم    -4

فتره يف ثالثامئة   ،دا يا  سىل اإلسمممالم ال مقاتال    ،سىل بني عهيمة( اممممممم 8)  نفس السمممنة

فمد ماام سىل   ،وسسمممي رعال  م  املهماعري  وا نصممممار وبني سمممليم، فمانتهى سليهم

فجعج االد  ،صمبأنا ..فلم جسمنوا أن يقولوا: أسملمنا، فجعلوا يقولون: صمبأنا  ،اإلسمالم

ودفر سىل كج رعج مم  كان معمه أسمممريا ، فأمر يوما  أن يقتمج كج رعج    ،يقتلهم ويأ ام

يديه  ، فهكروا له، فرفر يتى ردموا  ا النبي    ،ى اب   مر وأصمممحابهفأب ،أسمممري  

 .«اللهم سين أبرأ سليك مما صنر االد ..اللهم سين أبرأ سليك مما صنر االد»ورال: 

وبعمث    ،وكمانمت بنو سمممليم ام المهي  رتلوا أ اام دون املهماعري  وا نصممممار

ا    رسمممول ا   وكمان بي امالمد و بمد الرن     ،همومما ذام  من  ،فودى هنم رتالام  ، ليم 

مهال  يا االد، دن  نك أصحايب،  »فقال:   فبلغ النبي    ،يف ذلك ا  شمممرو ا  ب   وف كالم

ما أدركت غدوة رعج م  أصمحايب وال    ،يد ذابا ، ثم أنفقته يف سمبيج ا فوا  لو كان أُ 

 .«رويته

 :امتحان معركة يني

د    هنا العرب، وبوغتت القبائج املجاورة سن فتح مكة عاء  ق  رضبة ااطفة   شمم 

بما مر الوارر، المهي مل يك  يمك  هنما أن تمدفعمه، ولمهلمك مل متتنر    االسمممتسمممالم سال  

سممممة القويمة املتغءرسممممة، ويف مقمدمتهما بءون اوامن وثقيف، شممممممممممربعض القبمائمج ال

م  وسممعد ب  بكر ونا  م  بني االل  ممممممواعتمعت سليها ن صمم ريس  وكلها م  -ر  وُعشمم 

ْيالن ة  أن تقابج اها االنتصمممار باخلضمممون،    ،-   رأ  اه  البءون م  نفسمممهما  زا  وأن ف 

 فاعتمعت سىل مالك اب   وف الن رْصي، وررر  املسري سىل يرب املسلمي.
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 :مسري العدو ونزوله بأوطا 

املسمممري سىل يرب املسممملمي، سمممار مر   -مالك ب   وف-وملا أمجر القائد العام  

ن ،  أمواهنم ونسمماءام وأبناءام، فسممار يتى نزل بأْوط ا النا    ام  و    ،واو واد يف دار ا 

سىل عنمم  ذي   واد  أوطمما  غري وادي يني، ويني  لك  وادي  ُين ْي،  بممالقرب م  

ام، بينه وبي مكة بضعة    ميال  م  عهة  رفا . شمراملج 

 :االف بي القادة

ة  وملا نزل بأوطا  اعتمر سليه النا ، وفيهم دُ  م  واو شممميخ كبري، -ريد ب  الصمممّ

قمال دريمد: بمأي واد أنتم؟  ف  -وكمان شمممجما ما  تربما    ،ليس فيمه سال رأيمه ومعرفتمه بماحلرب

س، مايل أسممممر  ْهج  د ا  ، وال سممم  ْزن  رض    اُل اخليج، ال ي  رالوا: بأوطا ، رال: نعم ت 

اء الشمماء؟ رال اء الصممبي، وُثغ  اء البعري، وهُن ار احلمري، وُبك  وا: سممار مالك ب   وف  ُرغ 

مر النما  نسمممماءام وأمواهنم وأبنماءام، فمد ما ممالكما  وسممممألمه  ام نلمه  ا ذلمك، فقمال: 

أرد  أن أععج الف كج رعج أاله وماله ليقاتج  نهم، فقال: را ي ضأن وا ، واج 

يشء؟ سهنا سن كانت لك مل ينفعمك سال رعج بسممميفمه ورحمه، وسن كانت  ليك    يرد املنهزم  

ْحت    يف أالك ومالك، ثم سأل    بعض البءون والرؤساء، ثم رال: يا مالك، سنك  ُفض 

ة اوامن سىل نحور اخليج شمممييا ، ارفعهم سىل ممتنر بالدام و لياء  مل تصمممنر بتقديم ب ْيضممم 

ب اة  ا متون اخليج، فإن كانت لك حلق بك م  وراءك، وسن كانت  رومهم، ثم اْلق  الصمم 

  أالك ومالك.ورد أيرم    ، ليك ألفاك ذلك

رفض امها الءلم  رمائال : وا  ال أفعمج، سنمك رمد    -القمائمد العمام-ولك  ممالكما   

كرب  وكرب  قلمك، وا  لتءيعني اوامن أو  ت كي    ا امها السممميف يتى خيره م   
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فقمال دريمد: امها يوم مل  ، ظهري، وكر  أن يكون لمدريمد فيهما ذكر أو رأي، فقمالوا: أطعنماك

ُفْت   أشهد  ومل   .ي 

 :االستتبارا  النبوية

أرسج سليهم رعال  م  أصحابه، واو  بد ا   ،باعتام هم وملا سمر رسول ا   

ويسممممر منهم ما أمجعوا  ليه، فداج  ،ب  أيب يدرد ا سممملمي، وأمر  أن يداج فيهما

وعاء  رعج ، فأارب  اخلرب  ومكث يوما  أو يومي وسممممر، ثم أتى رسمممول ا    ،فيهم

فإذا أنا هبوامن      ،سين انءلقت بي أيديكم يتى طلعت عبج كها  ؛فقال: يا رسممول ا 

تلك غنيمة  »بفعنهم ونعمهم وشممباهبم، اعتمعوا سىل يني، فتبسممم ورال:  ؛بكرة أبيهم

 . «املسلمي غدا  سن شاء ا  تعاىل

ومل -أمر السمري سىل اوامن، وذكر له أن  ند صمفوان ب  أمية   فأمجر رسمول ا  

أ رنا    ؛أدر ا  وسمماليا ، فأرسممج سليه فقال: يا أبا أمية  -يك  أسمملم يوميه بج كان مؤمنا  

  يوا ،  بج  ارية »:  سماليك نلق به  دونا غدا ، فقال صمفوان: أغصمبا  يا حممد؟ فقال

فمأ ءما  ممائمة درن بام يكفيهما م     ،، رمال: ليس هبمها بمأ «ك يتى نؤدهيما سليم  مضممممونمة 

وذكر أن بعض تلمك ا دران ضممممان،   ،وسممممألمه أن يكفيهم نلهما ففعمج :ريمج ،السمممالح

أن يضممممنها له، فقال: أنا اليوم يا رسمممول ا  يف اإلسمممالم   فعر   ليه رسمممول ا  

 أرغ .

 :ىل ينيسانءالر اجليف 

،  مكة  غادر رسول ا  (، امممم8)  الساد  م  شهر شوال سنة،  ويف يوم السبت

ألفا  م    شممممممرتره يف اثني  ف  ،م  يوم داوله يف مكة شممممممروكان ذلك اليوم التاسمر  
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ارعوا معمه لفتح مكمة، وألفمان م  أامج مكمة.    ة آالف مم  كمانواشممممممممممراملسممملمي؛  

واسمممتعمار م  صمممفوان ب  أميمة ممائمة درن بمأدا ما،    ،وأكثرام يمديثو  همد بماإلسمممالم

ت اب ب  أسيد.  واستعمج  ا مكة   

ل  نغل  اليوم م  رلة، وشممق ذلك  ا   ؛ويف الءريق رال أيدام: يا رسممول ا 

اللهم أنشمممدك مما  »يمديمه، ورمال:    ورفر يوميمه  ،وسمممماءتمه تلمك الكلممة  ،رسمممول ا   

 .«و دتني، اللهم ال ينبغي هنم أن يفهروا  لينا

 :ورون املسلمي يف كمي

  شممممممرلع  ،الليلة التي بي الثالثاء وا ربعاءيف انتهى اجليف اإلسمالمي سىل يني، 

الون م  شممموال، وكمان ممالمك ب   وف رمد سمممبقهم، فمأدامج عيشممممه بمالليمج يف ذلمك  

ن اء  يف الءرر واملدااج والشعاب وا اباء واملضايق، وأصدر سليهم   الوادي، وفرر ُكم 

 أمر  بأن يرشقوا املسلمي أول ما طلعوا، ثم يشدوا شدة رعج وايد.

ر  بأ رسمول ا    ح  الرايا ، وفررها  ا النا ،  عيشمه، و قد ا لوية و  وبالسم 

ية الصممبح اسممتقبج املسمملمون وادي يني، و ام   وا ينحدرون فيه، وام ال  شممممممممرويف   

سذا متءر  ليهم  ،يدرون بوعود كمنماء العمدو يف مضمممايق اها الوادي، فبينما ام ينحءون

النبمال، وسذا كتمائم  العمدو رمد شممممد   ليهم شممممدة رعمج وايمد، فمانشممممر املسممملمون 

يلوي أيد  ا أيد، وكانت ازيمة منكرة، يتى رال أبو سمفيان ب  يرب، راععي، ال  

ُة أو   ،واو يمديمث  همد بماإلسمممالم: ال تنتهي ازيمتهم دون البحر ا نر ب لم  ووب ع 

ْحر اليوم. ُة ب  احل نْب ج: أال بءج الس  ل د   ك 
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وا سيلّ »واو يقول:   ،عهة اليمي  وانحام رسمول ا   ُلم  ا رسمول  أهيا النا ، أن  ا 

 ومل يبق معه يف مورفه سال  دد رليج م  املهاعري  وا نصار. ،«ا ، أنا حممد ب   بد ا 

وثبمت معمه   ،يوم يني، فوىل  نمه النما      اب  مسمممعود رمال: كنمت مر النبي  

ُبر، ويينيه ظهر   م الد  هن  ثامنون رعال  م  املهاعري  وا نصمار، فكنا  ا أردامنا ومل ُنو 

أنا  » واو يقول:   ،ج الكفماربم  التي ال نفري هنما، فقمد طفق يركض بغلتمه ر    شمممجما مة النبي  

ْب، أنما اب   بمد املءلم  ه  جمام بل  بيمد أن أبما سمممفيمان ب  احلمار  كمان آامها   ،«النبي ال كم 

فاستنصممممر ربه رائال :  رن، ثم نزل رسول ا  مممماهنا أال تسفّ بغلته، والعبا  بركابه، يكُ 

 .«اللهم أنزل نرصك»

ري  الصو - مه العبا    وأمر رسول ا    ه  أن ينادي الصحابة، رال   -وكان ع 

ت ُهم يي ْءف  ة؟ رال: فوا  لكأن    ُمر    العبا : فقلت بأ ا صمممويت: أي  أصمممحاب السممم 

ة البقر  ا أوالداا، فقالوا: يا لبيك ْءف  ويها  الرعج ليثني    ،يا لبيك..سمعوا صويت   

بعري  فال يقدر  ليه، فيأاه در ه، فيقهفها يف  نقه، ويأاه سمميفه وترسممه، ويقتحم     

اسمممتقبلوا النا    ،بعري ، وخييل سمممبيله، فيؤم الصمممو ، يتى سذا اعتمر سليه منهم مائة

 وارتتلوا.

ا نصممار، ثم   شممممممممريا مع..  ا نصممار  شممممممممرالد وة سىل ا نصممار: يا مع ووفُت 

الد وة يف بني احلار  ب  اخلزره، وتاليقت كتائ  املسمملمي وايدة تلو  رصممممممممرُ  

 كام كانوا تركوا املورعة، وجتالد الفريقان تالدة شمممديدة، ونفر رسمممول ا    ،ا ارى

ط يس اآل»سىل ساية القتال، ورد استحر وايتدم، فقال:  ي الو 
 
  ؛ يا  با  »ثم رال:  ،  «ن ن 

صمممباء  فانتفضمممت به بغلتمه يتى كاد  بءنهما متس ا ر ، ثم ربض    ،«ناولني م  احل

ثم  ،-أي انتفضمممت-، فلبد   «ي د  لبُ اُ   ؛ يا دلدل  »ويف رواية رال هنا:    ،ربضمممة م  تراب
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شماات  »ورال:    ،ربضممة م  تراب ا ر ، فرمي هبا يف وعو  القوم أاه رسممول ا  

ل يال  «الوعو   ُام ك  د  ، فام الق ا  سنسمانا  سال من  ينيه ترابا  م  تلك القبضمة، فلم يزل ي 

 وأمرام ُمْدب را .

 :انقالب اهنزيمة سىل نرص

رة،  يتى اهنزم العدو ازيمة منك  -بعد رمي القبضمة-وما اي سال سما ا  رالئج 

يف ويمدام نحو السمممبعي، ويمام املسممملمون مما كمان مر العمدو م  ممال   ورتمج م  ث ق 

ں  ژ وامها او التءور المهي أشممممار سليمه سمممبحمانمه وتعماىل يف رولمه:    ،وسمممالح وُظُع 

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   

ې   ې  ې  ېى  ى  ائ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 .[26 – 25]التوبة:  ژائ  ەئ   

صمممار  طمائفمة منهم سىل الءمائف، وطمائفمة سىل ن ْتلم ة، وطمائفمة سىل  ،وملما اهنزم العمدو

يقودام أبو  امر ا شعري،    ،سىل أوطا  طائفة م  املءاردي   أْوطا ، فأرسج النبي  

تج القائد كي، ويف اه  املناوشمة رُ شممممممرفتناو  الفريقان القتال رليال ، ثم اهنزم عيف امل

 .أبو  امر ا شعري

كي الهي  سلكوا نتلة، شمممروطارد  طائفة أارى م  فرسان املسلمي فلول امل

ة ْيد  ب  الّصم  ْير  ،فأدركت ُدر  وا ؤكي الهي  جلشمرعفم فلول املوأما م  ،فقتله ربيعة ب  ُرف 

 بعد أن مجر الغنائم. ،بنفسه سىل الءائف، فتوعه سليهم رسول ا  

 :أ داد الغنائم
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ون ألفا ، والغنم شممممممروكانت الغنائم: السمبي سمتة آالف رأ ، واإلبج أربعة و 

بجمعها، ثم  أكثر م  أربعي ألف شممماة، وأربعة آالف أورية فضمممة، أمر رسمممول ا  

انة، وععج  ليها مسممعود ب   مرو الغفاري، ومل يقسمممها يتى فرغ م    يبسممها باجلْعر 

 غزوة الءائف.

 :حماولة اغتيال النبي 

بنو شممميبة،    :يهويقال لبن  االيرام،  ياع  البيتواو  -     شممميبة احلجبي    -

أنه كان جد     سمممب  سسمممالمه، رال: ما رأيت أ ج    -وام يجبة البيت كام تقدم

وداج  ،ى  ليه آباؤنا م  الضممالال ، وملا كان  ام الفتحمممممممما كنا فيه م  لزوم ما مضمم

وسممار سىل يرب اوامن، رلت: أسممري م  رريف سىل اوامن بحني،   ،مكة رسممول ا  

فعسمممى سن ااتلءوا أن أصممميم  م  حمممد غرة فأرتلمه، فأكون أنا الهي رممت بثمأر رريف 

رتلهام  ، ن أبما  و ممه رتال يوم أيمد- : )اليوم أدرك ثمأري م  حمممد(رلمت كالمما  و  ،كلهما

لعجم أيمد سال اتبر حمممدا  مما اتبعتمه، وأرول: لو مل يبق م  العرب وا  ،-كام تقمدم نزة  

أصملّت السميف    ،ونزل    بغلته  ،ال يزداد ذلك ا مر  ندي سال شمدة، فلام ااتل  النا 

 ، فعر أريد الهي أريد منمه، ورفعمت السممميف يتى كد  أورر به الفعمج ،ودنو  منمه

تفت فال ،سيّل شموار م  نار كالربر كاد هيلكني، فوضمعت يدي  ا بصمممممري اوفا   ليه

،  « اللهم أ ه  م  الشيءان »و رف الهي أريد منه، فمسح صدري، ثم رال:   ،سيل وتبسم

ي، وأذا   مممري ونفسمممأي  سيل  م  سمعي وبص تلكرال شيبة: فوا  هنو كان السا ة  

، ثم رال:  ا  أ لم سين أي    ،، فتقدمت أمامه أرضب بسمميفي«ادن فقاتج »ا  ما كان يف 

ولو كان أيب ييا  ولقيته تلك السمما ة  ورعت به السمميف،    ،ءي كج يش ممممممأن أريه بنفسمم

 فجعلت ألزمه فيم  لزمه.
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 :يواد  م  املعركة

 ،التفمت فرأى أم سمممليم بنمت ملحمان  أن رسمممول ا     ؛ بمد ا  ب  أيب بكر    

واي ياممة وسمءها بربد هنا، وسهنا حلامج بعبد ا  ب  أيب    ،وكانت مر موعها أيب طلحة

فمأدنمت   )أي: أن يتمنر(  ورمد اشممميمت أن يعزاما اجلممج  ،ومعهما مجمج أيب طلحمة  ،طلحمة

  «أم سممليم؟ »: فقال هنا رسممول ا   ،رأسممه منها، فأدالت يداا يف ازامته مر اخلءام

ي  ينهزمون  نمك كام تقتمج ارتمج اؤالء المه  ،بمأيب أنمت وأمي يما رسمممول ا   ،رلمت: نعم

  «؟ أو يكفي ا  يما أم سمممليم »: فقمال رسمممول ا     ،المهي  يقماتلونمك، فمإهنم لمهلمك أامج

فقال هنا أبو طلحة: ما اها اخلنجر معك يا أم سممليم؟ رالت: انجر    ،رال: ومعها انجر

ما رال: يقول أبو طلحة: أال تسمر يا رسول ا     ،كي شمممرأاهته، سن دنا مني أيد م  امل

 ؟تقول أم سليم الرميصاء

  «ما اها؟ »فقال:  ،والنا  متقصمفون  ليها  ،مر بامرأة مقتولة وسن رسمول ا  

أدرك االدا ،  »لبعض م  معمه:   فقمال رسمممول ا     ،فقمالوا: امرأة رتلهما االد ب  الوليمد

 .«أو امرأة أو  سيفا   ينهاك أن تقتج وليدا   سن رسول ا   :فقج له

سن ردرتم  ا  »رال يوميه:   ويدثني بعض بني سمممعد ب  بكر: أن رسمممول ا  

فلام ظفر به  ،، وكان رد أيد  يدثا  «فال يفلتنكم   -رعج م  بني سمممعمد ب  بكر-بجماد  

أات رسول    ،وساروا معه الشيامء بنت احلار  ب   بد العزى  ،هسارو  وأال ،املسلمون

تعلموا وا  أين    :فقمالمت للمسممملمي   ،فعنفوا  ليهما يف السممميمار  ،م  الرضمممما مة  ا   

فلام  ،يتى أتوا هبا سىل رسمممول ا     ،فلم يصمممدرواا  ، ات صمممايبكم م  الرضممما ة

وما  »رال:    ،سين أاتك م  الرضممما ة  ؛رالت: يا رسمممول ا  انتهى هبا سىل رسمممول ا   

كتك؛ رال: فعرف رسممول  نيها يف ظهري وأنا متور  رالت:  ضممة  ضممضممت    « المة ذلك؟ 
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سن أيببت فعندي حمبة  »فأعلسمها  ليه وارياا، ورال:  ،فبسم  هنا رداء    ،العالمة ا  

فقمالمت: بمج متتعني وتردين   «فعلمت  ، وسن أيببمت أن أمتعمك وترععي سىل روممك   ،مكرممة 

 ورداا سىل رومها. فمتعها رسول ا   ،سىل رومي

 :معركة الءائف

امن  و  ا  فلول  معمفم  أن  لغمزوة ينمي، وذلممك  امتممداد  احلقميمقممة  الغمزوة يف  واممه  

يف دالوا الءائف مر القائد العام   يمممالك ب   وف الن ْص -وث ق  وقصنوا هبا، فسار   -ر 

م   ومجر الغنائم باجلعرانة، يف الشممهر نفسممه    ،بعد فراغه م  يني  سليهم رسممول ا  

 . (ام 8)شوال سنة 

 وردم االد ب  الوليد  ا مقدمته طليعة يف ألف رعج، ثم سمملك رسممول ا  

، وكمان   ة  يم 
ْرن  املنمامل، ثم  ا ل  سىل الءمائف، فمر يف طريقمه  ا نتلمة اليامنيمة، ثم  ا ر 

فنزل   ،صج سري  يتى انتهى سىل الءائففأمر هبدمه، ثم وا  ،اناك يص  ملالك ب   وف

ودام احلصمار مدة    ،رريبا  م  يصمنه، و سمكر اناك، وفر  احلصمار  ا أاج احلصم 

ومقماذفما ،    وورعمت يف امه  املمدة مرامماة  ،غري رليلمة، كمانمت أربعي يومما   ا ا كثر

ْعج ع  ،فاملسملمون أول ما فرضموا احلصمار راد،  رماام أاج احلصم  رميا  شمديدا ، كأنه ر 

رعال ، واضمءروا سىل   شممممممريتى أصمي  نا  م  املسملمي بجراية، ورتج منهم اثنا  

 االرتفان    معسممكرام سىل مسممجد الءائف اليوم، فعسممكروا اناك. ونصمم  النبي  

املنجنيق  ا أاج الءائف، ورهف به القهائف، يتى ورعت شممداة يف عدار احلصمم ،  

هبما سىل اجلمدار ليحررو ، فمأرسممممج  ليهم   ودالوا  ،فمدامج نفر م  املسممملمي قمت دبمابمة

ورتلوا منهم   ،فترعوا م  قتهما، فرموام بمالنبمج  ،العمدو سمممكمك احلمديمد حمامة بمالنمار

 رعاال . 
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فأمر بقءر   ،إلجلاء العدو سىل االسمممتسمممالم  ؛كحج اسمممتثنائي وأمر رسمممول ا  

الريم، فرتكها  ا  ناب وقريقها، فقءعها املسملمون منها، فسمألته ثقيف أن يد ها   و

صمم  واره سلينا»: ونادى مناديه  ،  والريم ، فتره  «فهو ير  ، أيام  بد نزل م  احل

منه ببكرة    ون رعال ، فيهم أبو بكرة تسممور يصمم  الءائف، وتدىلشممممممممرسليهم ثالثة و 

، ودفر فأ تقهم رسممول ا   ،)أبا بكرة(  مسممتديرة يسممتقى  ليها، فكنا  رسممول ا   

 ه، فشق ذلك  ا أاج احلص  مشقة شديدة.لوعرعج منهم سىل رعج م  املسلمي ي كج

وملا طال احلصمار واسمتعصممممممى احلصم ، وأصمي  املسملمون بام أصمي  م  رشمق  

  ،وكان أاج احلص  رد أ دوا فيه ما يكفيهم حلصار سنة   ،وبسكك احلديد املحامة  ،النبال

: ام ثعل  يف عحر، سن نوفج فقال ،ييلن ْوف ج ب  معاوية الد   اسمممتشمممار رسمممول ا  ف

 ا رفر احلصمار   رك، ويينيه  زم رسمول ا  ممممموسن تركته مل يضم ،أرمت  ليه أاهته

، فثقمج  «سنما رمافلون غمدا  سن شممماء ا »والرييمج، فمأمر  مر ب  اخلءماب فمأذن يف النما : 

، فغمدوا «ىل القتمال ساغمدوا »:   ليهم ورمالوا: نمهام  وال نفتحمه؟ فقمال رسمممول ا   

روا بهلك وأذ نوا، وععلوا مممممفسم  ،«سنا رافلون غدا  سن شماء ا »فأصماهبم عراح، فقال: 

آيبون تمائبون    رولوا: »وملما ارقلوا واسمممتقلوا رمال:    تبسمممم،ي  يريلون، ورسمممول ا   

 .« ابدون، لربنا يامدون

 .«، وائت هبماللهم ااد ثقيفا  »:  ادن  ا ثقيف، فقال ؛وريج: يا رسول ا 

 :بقسمة الغنائم  يكمة النبي

ة  شمر مكث باجلعرانة بضر    ،بعد رفر احلصار    الءائف  وملا  اد رسول ا   

فيحرموا مما    ،ليلمة ال يقسمممم الغنمائم، ويتمأنى هبما، يبتغي أن يقمدم  ليمه وفمد اوامن تمائبي 
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فقمدوا، ولكنمه مل جييمه أيمد، فبمدأ بقسمممممة املمال، ليسمممكمت املتءلعي م  رؤسممماء القبمائمج 

 ويفي با نصبة اجلزلة. ،اف مكة، فكان املؤلفة رلوهبم أول م  أ ءيشمروأ

أ ءى أبما سمممفيمان ب  يرب أربعي أوريمة وممائمة م  اإلبمج، فقمال: ابني يزيمد؟ 

؟ فمأ ءما  مثلهما، وأ ءى يكيم ب  يزام ممائمة م   فمأ ءما  مثلهما، فقمال: ابني معماويمة

وأ ءى صمممفوان ب  أمية مائة م  اإلبج، ثم  ،اإلبج، ثم سمممأله مائة أارى، فأ ءا  سيااا

ة ممائمة م  اإلبمج، وكمهلمك أ ءى  ،  ثم ممائمة  ،ممائمة د  لم  وأ ءى احلمار  ب  احلمار  ب  ك 

  ، سسممي سسممي وأ ءى آاري    ،رعاال  م  رؤسمماء رريف وغرياا مائة مائة م  اإلبج

، مما خيماف الفقر، فمامدنمت  وأربعي أربعي، يتى شمممان يف النما  أن حمممدا  يعءي  ءماء 

أهيما  » يتى اضمممءرو  سىل شمممجرة، فمانتز مت رداء  فقمال:    ، ليمه ا  راب يءلبون املمال

النا ، ردوا  يل ردائي، فو الهي نفيس بيد  لو كان  ندي  دد شجر  امة نعام  لقسمته  

فمأامه   ،سىل عنم  بعري    ثم رمام    ،«ا ألفيتموين بتيال  وال عبمانما  وال كمهابما   ليكم، ثم مم 

أهيا النا ، وا  مايل م  فييكم  »صمبعه، ثم رفعها، فقال: اُ م  سمنامه وبرة، فجعلها بي 

أمر    ،وبعمد س ءماء املؤلفمة رلوهبم  ،«وال امه  الوبرة سال اخلمس، واخلمس مردود  ليكم

بإيضمممار الغنائم والنا ، ثم فرضمممها  ا النا ، فكانت   ميد ب  ثابت رسمممول ا  

سمممهامهم لكج رعج سما أربعا  م  اإلبج، وسما أربعي شممماة، فإن كان فارسممما  أاه اثني  

 ي  ومائة شاة.شمربعريا  أو   شمر 

 :اخلواره املتمردي  د  ع  

ارعت أنا وتليد  :   مقسمم أيب القاسمم موىل  بد ا  ب  احلار  ب  نوفج، رال

 معلقما    ،ب  كالب الليثي، يتى أتينما  بمد ا  ب   مرو ب  العمال، واو يءوف بمالبيمت

يي كلمه التميمي يوم يني؟ رال:   ر  رسممول ا   مممممماج يضمم :فقلنا له ،نعله بيد  
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  ،فورف  ليه واو يعءي النا   ،رةمممممذو اخلويصم :يقال له ،عاء رعج م  بني متيم  ،نعم

فكيف    ،أعج»: فقال رسمممول ا     ،رد رأيت ما صمممنعت يف اها اليوم  ؛فقال: يا حممد

سذا مل يك  العدل    ،وجك»ثم رال:   فقال: مل أرك  دلت؟ رال: فغض  النبي    «رأيت؟ 

ال،  » أال أرتله؟ فقال:   ؛فقال  مر ب  اخلءاب: يا رسمممول ا   «؟! ندي، فعند م  يكون

كام خيره السممهم م     ، يتعمقون يف الدي  يتى خيرعوا منه  ، فإنه سمميكون له شمميعة   ، د ه

صمممج فال يوعمد يشء  ، الرميمة  ثم يف الفور فال    ،ثم يف الفمدح فال يوعمد يشء  ،ينفر يف الن

 .«سبق الفر  والدم ،يوعد يشء

 :يزن ا نصار م  القسمة

م أول ا مر، فُأْطل ق ْت كانت اه  القسممة مبنية  ا سمياسمة يكيمة، لكنها مل ُتْفه 

ما أ ءى م  تلك العءايا يف رريف   فلام أ ءى رسممول ا    ،ألسممنة شممتى باال رتا 

د  امها احلي م  ا نصممممار يف  عم  ويف ربمائمج العرب، ومل يك  يف ا نصممممار منهما يشء، و 

ُة، يتى رمال رمائلهم: لقي وا  رسمممول ا     ،أنفسمممهم الم  روممه،   يتى كثر  فيهم القم 

ُدوا  ؛ل: يا رسمممول ا فداج  ليه سمممعد ب   بادة فقا ع  سن اها احلي م  ا نصمممار رد و 

 ليك يف أنفسممهم ملا صممنعت يف اها الفيء الهي أصممبت، رسمممت يف رومك، وأ ءيت  

:   قمالف  ، ءمايما  فمامما  يف ربمائمج العرب، ومل يمك يف امها احلي م  ا نصممممار منهما يشء

ر يل  فامج »رال: ،  ما أنا سال م  رومي؛ رال: يا رسممول ا   «فأي  أنت م  ذلك يا سممعد؟ »

فتره سمعد فجمر ا نصمار يف تلك احلفرية، فجاء رعال م     ،«رومك يف اه  احلفرية 

أتما  سمممعمد فقمال:   ،وعماء آارون فردام، فلام اعتمعوا لمه  ،فرتكهم فمدالوا  ،املهماعري 

فحمد ا ، وأثنى  ليه،  ،لقد اعتمر لك اها احلي م  ا نصمممار، فأتاام رسمممول ا  

ال  ا نصما   شمممممر يا مع»ثم رال:  ة  وعدمتواا  يل    ة ر، ما ر  د 
ع  يف أنفسمكم؟    بلغتني  نكم، و 
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رالوا:    «وأ داء فألف ا  بي رلوبكم؟ ؟  و الة فأغناكم ا   ؟أمل آتكم ضالال  فهداكم ا 

ُج  صمار؟   شممممممر أال جتيبوين يا مع»ثم رال:  ،با، ا  ورسموله أم    وأْفضم  رالوا: بامذا    «ا ن

رُتم  »رال:    ،والفضج  نجيبك يا رسول ا ؟   ورسوله امل    د  أما وا  لو شيتم لقلتم، فص 

با   ه  رتُم: أتيتنا ُمك  د  صمممُ صمم   ول صمممدرناك، وخمهوال  فن رناك، وطريدا  فرويناك، و ائال   مممممم ف

دُتم يا مع ع  ْين اك، أو  ةا م  الدنيا   شممممممر فرسم  ا   ع  صمار يف أنفسمكم يف ل  فُت هبا روما     ا ن أل  ت 

ْلُتكم سىل سسمالمكم؟ أال ترضمون يا مع ك  ُموا، وو 
صمار أن يها  النا     شممممممر لُيسمل  ا ن

بمالشمممماة والبعري، وترععوا برسمممول ا  سىل ريمالكم؟ فوالمهي نفس حمممد بيمد ، لوال  

صممار شممعبا    ْعبا ، وسمملكت ا ن صممار، ولو سمملك النا  شمم  اهنجرة لكنت امرأ م  ا ن

  ،«  نصمار، اللهم اريم ا نصمار، وأبناء ا نصمار، وأبناء أبناء ا نصمار لسملكت شمع  ا

 اُام
ُلوا حلم  ام  ويفما ، ثم   ورمالوا: رضمممينما برسمممول ا     ،فبكى القوم يتى أْاضممم  ر سمممْ

 ، وتفرروا.انرصف رسول ا  

 : قرير العبيد واإلماء بإشارة م  النبي

، وام أربعة    ،وبعد تومير الغنائم ورأسمهم   ،رعال   شمممممرأربج وفد اوامن مسملام 

د، وفيهم أبو ُبْرر ان ثم  ،م  الرضما ة، فأسملموا وبايعوا  م رسمول ا   ،ماري ب  ُو 

رالوا: يا رسمممول ا ، سن فيم  أصمممبتم ا مها  وا اوا ، والعام  واخلاال ، وا  

 وأنشد رائال : خمامي ا روام،

رسول  أُ  كرم من   لينا  يف   ا  

 

وننتفر   نرعو   املرء   فإنك 

ومنتج   ومولود  طفج  اري   يا 

 

الب  يصج  ما  سذا  العاملي   شمر يف 

ت رضعها   كنت  رد  نسوة   أمن   ا 

 

تهر  وما  تأيت  ما  يزينك   وسذ 

نعامته   شالت  كم   جتعلنا   ال 

 

مع  فإنا  منا   مار   شمرواستبق 
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أصمممدره، فأبناؤكم ونسممماؤكم    احلديث سيلسن معي م  ترون، وسن أي   »فقال: 

سذا صمممليت  »فقمال:    ،رالوا: ما كنما نعمدل با يسممماب شمممييما    «أي  سليكم أم أموالكم؟ 

سىل املؤمني، ونسمتشمفر باملؤمني سىل      الغداة فقوموا فقولوا: سنا نسمتشمفر برسمول ا 

: فقال رسمول ا    ،راموا فقالوا ذلك  ،، فلام صما الغداة«رسمول ا  أن يرد سلينا سمبينا

، فقمال املهماعرون  «ا مما كمان يل ولبني  بمد املءلم  فهو لكم، وسمممأسمممأل لكم النما أمم  »

ن ب  يا ،وا نصمار: ما كان لنا فهو لرسمول ا    ،بس: أما أنا وبنو متيم فالفقال ا ْرر 

ة فال ار  صمممْ : أمما أنما وبنو ف ز 
ة ب  ي  ْرد ا : أمما أنما وبنو   ،ورمال ُ ي ْينم 

ورمال العبما  ب  م 

ل ْيم فال فقال العبا  ب  مردا :   ،فقالت بنو سممليم: ما كان لنا فهو لرسممول ا   ،سممُ

، ورمد كنمت  وا مسممملمي ؤسن اؤالء القوم رمد عما»:  فقمال رسمممول ا   ،  وانتموين

ْبي ُهْم، ورد اري م فلم يعدلوا با بناء والنسمماء شممييا ، فم  كان  ند  منه    اسممتأنيت سمم 

يشء فءابت نفسمه بأن يرد  فسمبيج ذلك، وم  أي  أن يسمتمسمك بحقه فلريد  ليهم،  

، فقال النا : رد طبنا لرسمول  «وله بكج فريضمة سمت فرائض م  أول ما يفيء ا   لينا 

سنما ال نعرف م  ريض منكم مم  مل ير ، فمارععوا يتى يرفر سلينما  »:    فقمال  ،ا   

ف اؤكم أمركم غري  يينة ب   ،، فردوا  ليهم نسمماءام وأبناءام، مل يتتلف منهم أيد«ُ ر 

يصم ، فإنه أبى أن يرد  جوما  صمار  يف يديه منهم، ثم رداا بعد ذلك، وكسما رسمول  

 السبي ربءية ربءية. ا  

 :رةتودير مكة بعم

انمة  وملما فرغ رسمممول ا    ْعر 
أامج  معتمرا  منهما، فمأدى    ،م  رسمممممة الغنمائم يف اجل 

ت اب ب  أسمميد،    ،رف بعد ذلك راععا  سىل املدينةممممممالعمرة، وانصمم بعد أن وىل  ا مكة   

 .      (ام8) م  ذي القعدة سنة وكان رعو ه سىل املدينة وداوله فيها لست ليال بقي 
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 :فسسالم مالك ب   و

   ممالمك ب   وف مما فعمج؟ فقمالوا: او بمالءمائف مر ثقيف،   النبي    وسممممأل

وأ ءيته    ، أاربوا مالكا  أنه سن أتاين مسمملام  ردد   ليه أاله وماله »: فقال رسممول ا  

ورمد كمان ممالمك اماف ثقيفما     ،فتره سليمه م  الءمائف  ،فمأتى ممالمك بمهلمك  ،«ميمة م  اإلبمج 

 ،فأمر برايلته فهييت له ،رال له ما رال فيحبسمو   أن يعلموا أن رسمول ا    ، ا نفسمه

فركضمممه يتى أتى    ،، فجلس  ا فرسمممهوأمر بفر  له فأتى به سىل الءائف، فتره ليال  

فمأدركمه بماجلعرانمة أو   ،فركبهما، فلحق برسمممول ا     ،رايلتمه ييمث أمر هبما أن قبس

فاسمتعمله  ،وأسملم فحسم  سسمالمه ،وأ ءا  مية م  اإلبج ،فرد  ليه أاله وماله ،بمكة

فكان يقاتج   ،وفهم وتلك القبائج ثاملة وسمملمة ، ا م  أسمملم م  رومه رسممول ا  

 يتى ضيق  ليهم. ،هبم ثقيفا ، ال خيره هنم  ح سال أغار  ليه

 :العفو    كع  ب  ماري

كت  بجري ب  ماري ب  أيب    ،م  منصمممممممممرفه    الءائف ا ردم رسمممول ا  ومل

رتج رعاال  بمكة، مم  كان هيجو    خيرب  أن رسول ا    ،سلمى سىل أايه كع  ب  ماري

اب  الزبعري وابرية ب  أيب وا ، رد اربوا يف  ؛وأن م  بقي م  شعراء رريف  ،  وويؤذ

فمإنمه ال يقتمج أيمدا    ،ر سىل رسمممول ا   فء    ،فمإن كمانمت لمك يف نفسمممك يماعمة  ،كمج وعمه

 بقصمميدة ذم سىل  كع   بعثف ،فانج سىل نجائك م  ا ر   ،عاء  تائبا ، وسن أنت مل تفعج

فلم يرد  ،فأنشمممد  سيااا  ،رسمممول ا      كر  أن يكتمها   ،بجري، فلام أتت بجريا   أايه

ضممممارمت بمه   ،الكتماب  فلام بلغ كعبما   ،فعماد بجري فمد ما أاما  بقصممميمدة  ،سال اريا    النبي 

فلام مل جيد   ،فقالوا: او مقتول  ة،واكان يف يارض  م   د  ما  وأشمفق  ا نفسمه ،ا ر 
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وذكر فيهما اوفمه وسرعماف   ،رمال رصممميمدتمه التي يممدح فيهما رسمممول ا   ،م  يشء بمدا  

 ، فقال:الوشاة به م   دو  

أ ا   رسول  أن   و دين نبيت 

 

 لمأمو  ا   رسول   ند  والعفو 

ا  نافلة  أ ءاك  الهي  اداك   لممهال 

 

 جوتفصي  موا يظ  فيها  مقرآن 

ومل  الوشاة  بأروال  تأاهين   ال 

 

 ج ا راوي  يف  كثر   ولو  أذن  

مقاما    أروم  به   لقد  يقوم   لو 

 

الفيجأر  يسمر  لو  ما  وأسمر   ى 

له  يكون  أن  سال  ير د   لفج 

 

 جتنوي  ا   بإذن  الرسول   م  

أنام ه   ما  يميني  وضعت   يتى 

 

 جالقي  ريله  نقام   ذي   كف  يف 

 
وبينه معرف، فغدا  كانت بينه    ،م  عهينة ثم اره يتى ردم املدينة، فنزل  ا رعج           

ثم أشار له سىل رسول ا    ،فصا مر رسول ا     ،يي صا الصبح  به سىل رسول ا   

،  فهكر يل أنه رام سىل رسول ا     ،فقم سليه فاستأمنه  ،اها رسول ا   :فقال،   يتى

سليه يد    ،علس  يعرفه  وكان رسول ا     ،فوضر يد  يف  سن   ؛يا رسول ا   :فقال  ،ال 

، فهج أنت رابج منه سن أنا عيت ك به؟ رال كع  ب  ماري رد عاء ليستأم  منك تائبا  مسلام 

  .كع  ب  ماريأنا  ؛يا رسول ا   :رال «نعم؟»: رسول ا  

 ، د ني و دو ا  أرضب  نقه  ؛ يا رسول ا   :وث   ليه رعج م  ا نصار، فقالف

رال: فغض    ،«فإنه رد عاء تائبا ، نام ا   ام كان  ليه  ، د ه  نك »:  فقال رسول ا   

وذلك أنه مل يتكلم فيه رعج م     ،كع   ا اها احلي م  ا نصار، ملا صنر به صايبهم

 مفتتحها:  فقال رصيدته التي رال يي ردم  ا رسول ا   ،املهاعري  سال بتري

ممتمبمول الميموم  فمقملمبمي  سممممعمماد     بممانممت 

 

 

مممكممبممول يممفممد  مل  سثممرامما    مممتمميممم 
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 سىل أن رال: 

لمنمور   المرسممممول  بممه سن    يسممممتضممممماء 

 

 

مسممممملممول ا   سممممميمموف  ممم     مممهممنممد 

 
 :فتح مكة ومعركة ينيكالم يف 

وادم ا صمنام   ،فال بد م  فتحها ولو بالقوة  ،مل تك  مكة كسمائر بالد العرب  -1

فمإن هنما رمزيمة تمارخييمة لكمج ا ديمان السمممامويمة التوييمديمة    ،والقضمممماء  ا الوثنيمة  ،فيهما

ورد  ،يريصمما   ا داوهنا سمملميا   كان النبي    ،ومر ذلك ملا هنا م  يرمة  ،اإلبراايمية

ىل نجاح اءته سففعج ما فعج م  ا سممباب التي أد   ، ها ا  له سمما ة م  هنار فق أيل

ورر بعض االرتتمال يف بعض   ملمالوال بعض الشمممبماب الوثني املتحمس  و  ،%90بنسمممبمة 

 .نوايي مكة كام سبق

فعلوا ما فعلوا باملسملمي الهي   ؛بالعفو    م امء مكة جتلت  فمة النبي    -2

م النبي   نه ا فقد ف  ،فضال      رة أمواهنم  ،رو  بعد ذلكممممويروهبم الض  ،يف مكة

    مل يفعمج، ولك     ،وكمان رمادرا   ا رتلهم مجيعما   ،وا يمةليمدالوا يف اإلسمممالم ط  ؛مجيعما

 فهج اها الرعج يءل  ملكا ؟!، يتى م  ياول اغتياله بعد الفتح  فا  نهم

ن م  أرسممملهم هنمدمهما ام م   كمان املاليظ أ  ،دم ا صمممنمام يول مكمةامم    -٣

 ويف ذلك تربية هنم وتقوية ،ليسموا م  املهاعري  وال ا نصمارو  ،يديثي العهد باإلسمالم

 ال تقادام.

ليعلموا أن   ؛يف ازيمة املسمملمي وفرارام م  معركة يني در  لنمة مجيعا    -4

  ت وأن الرتبية النبوية بمكة كان  ،ر املمكنةممممبعد اتاذ أسمباب النصم ،ر م   ند ا ممممالنصم

 ،ورلمت املتمابعمة ،وذلمك  ن مما بعمد اهنجرة كثر الصمممحمابمة  ،أكثر  مقما  ملما اي يف املمدينمة
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ڎ   ڎ  ڈ  ژ تعماىل:    هلموولمهلمك كمان التتفيف    املسممملمي يف ر  ،مر ظماارأوامها  

]ا نفال:  ژک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ   ڑڈ  ژ   ژ  ڑ

 كثر  ددا  وأرج مددا .ثم صاروا أ ،رج  ددا  وأكثر مددا  فقد كانوا أ، [65

ليال تضممير اجلهود العسممكرية يف   ؛يف ترك احلصممار    الءائف يكمة نبوية  -5

ر  يي اماع   مما فعلوابمه  وام المهي  فعلوا    ،غري حملهما، ثم سنمه مل ير  أن يمد و  ليهم

لعمج ا  أن  »  :رمائال    ،ن ينزل ا  فيهم العقمابأبى  وأ  ،سليهم ود ماام فرمو  بماحلجمارة

دالوا مجيعا  يف  ذلك، يي   ويصمج  ،«ك به شمييا  شممممممرال ي    خيره م  أصمالهبم م  يعبد 

  اإلسالم.

فإهنم مل يكونوا يوما    ،ليس يف يزن ا نصمار م  القسممة النبوية نقص بحقهم  -6

م مر ااتالفهم يف ريض ا   نهفالصمحابة    ،الصمحابة يفالنا   بعض كام يف   ة،مالئك

يقوم   والنبي    ،فمالكمج معر  للنقص  ،كما  يسمممنهم مقمامما  مل  يك  أ مل ،درعما  اإليامن

وال كامل  يمد م     ،لريرى هبم سىل ا فضممممج  ؛بعملمه الرتبوي يتى آار حلفما  ييماتمه

تشممري سىل  ،يصممءدم بنصممول كثرية  ،وكج م  يقول م  العلامء بكامهنم  ،الصممحابة أبدا  

   فيحاول متكلفا  تأويلها!   ما يف يقهم،نقصا 

 :التحركا  العسكرية بعد الفتح

باملدينة يسمتقبج  أرام رسمول ا   ،الءويج الناعحوبعد الرعون م  اها السمفر  

ت  احلاعة سىل بعث  د سممم  ؛ م  السممممممممممراياد  الوفود، ويبعث العامل، ويبث الد اة، وم 

  ا  امة مناطق اجلزيرة، ومنها:ته سيادلتحقيق ا م  و
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، يف سسي (اممم9)يف املحرم سنة  ،سىل بني متيم ية  يينة ب  يص  الفزاري    -1

أن بني متيم كانوا رد أغروا القبائج   :وسمببها؛  فارسما ، مل يك  فيهم مهاعري وال أنصماري

 يينمة ب  يصممم  يسمممري الليمج، ويكم  النهمار،  سليهم ترهف ،ومنعوام    أداء اجلزيمة

 ،رعال   شممممممممرفوىل القوم مدبري ، وأاه منهم أيد    ،يتى اجم  ليهم يف الصممحراء

ْمل ة بنت وثالثي    ،ي  امرأةشممممممروسيدى و  صمبيا ، وسمارهم سىل املدينة، فأنزلوا يف دار ر 

 احلار . 

 ؛فنادوا: يا حممد ،وا سىل باب النبي  ؤة م  رؤسممائهم، فجاشممممممممروردم فيهم  

اره سلينا، فتره، فتعلقوا به، وععلوا يكلمونه، فورف معهم، ثم مضمممممى يتى صما اُ 

فماارة واملبمااماة، ورمدموا  الفهر، ثم علس يف صمممح  املسمممجمد، فمأظهروا رغبتهم يف امل

د ب  يماعم  فتكلم، فمأمر رسمممول ا    ار  ام      اءيبهم ُ ءم  ثمابمت ب  ريس ب  شممم 

فأعاهبم، ثم ردموا شمما رام الزبرران ب  بدر، فأنشممد مفاارا ، فأعابه شمما ر اإلسممالم  

 يسان ب  ثابت  ا البدهية.

اءيبمه أاءم  )) التميمي:  رمال ا ررن ب  يمابس  ،ان والشمممما رانوملما فرغ اخلءيبم

م  اءيبنا، وشما ر  أشمعر م  شما رنا، وأصموا م أ ا م  أصمواتنا، وأرواهنم أ ا م   

، فأيسم  عوائزام، ورد  ليهم نسماءام ، ثم أسملموا، فأعامام رسمول ا  ((أروالنا

 وأبناءام.

ي سىل سممموايج ُعد    -2 ر  امُلْدجل  يف شمممهر ربير اآلار سمممنة    ،ة ية  لقمة ب  ُت ز 

بعثهم سىل رعال م  احلبشة، كانوا رد اعتمعوا بالقرب م  سوايج ، يف ثالثامئة (،اممم9)

ة ضممممد أامج مكمة، فتما   لقممة البحر يتى انتهى سىل   ،عمدة نم  ْرصممم  للقيمام بمأ امل الق 

 عزيرة، فلام سمعوا بمسري املسلمي سليهم اربوا.
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يف شممهر    ،ليهدمه -يقال له: الُفْلس-  لءيئ   ية  يل ب  أيب طال  سىل صممنم  -٣

يف سسممي ومائة،  ا مائة بعري وسسممي   بعثه رسممول ا   (،  امممممم9)ربير ا ول سممنة  

فرسمممما ، ومعمه رايمة سممموداء ولواء أبيض، فشمممنوا الغمارة  ا حملمة آل يماتم مر الفجر،  

  ياتم، وا أيدهيم م  السممبي والنعم والشمماء، ويف السممبي أات  دي بؤومل ،فهدمو  

وارب  دي سىل الشممام، ووعد املسمملمون يف ازانة الفلس ثالثة أسممياف وثالثة أدرن،  

 ومل يقسموا آل ياتم. ،ويف الءريق رسموا الغنائم، و زلوا الصفي لرسول ا  

، رائلة: يا  اسمممتعءفت أات  دي ب  ياتم رسمممول ا    ،وا سىل املدينةؤوملا عا

،   ؛رسممول ا  غاب الوافد، وانقءر الوالد، وأنا  جوم كبرية، ما يب م  ادمة، فُم    يل 

المهي فر م  ا   »رمالمت:  مدي ب  يماتم، رمال:   «م  وافمدك؟ و»:    قمالف ،م   ا   ليمك

فلام   ،ى، فلام كان الغد رالت مثج ذلك، ورال هنا مثج ما رال أمسمممممثم مضم  ،«ورسموله؟ 

فقمال   -ترى أنمه  يل-فم    ليهما، وكمان سىل عنبمه رعمج  كمان بعمد الغمد رمالمت مثمج ذلمك، 

ْمالنهنا:   فأمر هنا به. ،فسألته ،سليه احل 

ورععمت أامت  مدي ب  يماتم سىل أايهما  مدي بمالشممممام، فلام لقيتمه رمالمت    

: لقد فعج فعلة ما كان أبوك يفعلها، ائته راغبا  أو راابا ، فجاء   دي بغري  رسممول ا  

ا  وأثنى  ليه، ثم رال:   النبُي  ند  ،به سىل دار ، فلام علس بي يديه  فأيت ،أمان وال كتاب

ك أن تقول ال سلمه سال ا ؟ فهمج تعلم م  سلمه سممموى ا ؟» ر 
؟ أُيف  ك  ر 

ثم   ،رمال: ال «مما ُيف 

  ،رال: ال   «ا  أكرب، فهج تعلم شمييا  أكرب م  ا ؟   :سنام تفر أن يقال»ثم رال:   ،تكلم سما ة

ن يف مسممملم، فمانبسممم  وعهمهرماثم   فريما ، وأمر بمه فنزل  نمد رعمج م       ل: فمإين ي 

 طريف النهار.  ا نصار، وععج يأيت النبي 
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ي ا؟ »:  ورال له
ُكوسمم  أو  » رال: رلت: با، رال:   «سيه يا  دي ب  ياتم، أمل تك  ر 

ْرب ان؟ 
  ،« لك يف دينك فإن ذلك مل جج  »رال:  ،رال: رلت: با  ،«مل تك  تسري يف رومك بامل 

ج))رال:    ،رال: رلت أعج وا  رعج   ى النبي  سذ أت  ،((و رفت أنه نبي مرسج، يعرف ما جُيْه 

اج رأيت    ؛ يا  دي »:  فشمممكا سليه الفارة، ثم أتا  آار فشمممكا سليه رءر السمممبيج، فقال

فلرتي  الفعينمة ترقمج م  احلرية يتى تءوف بمالكعبمة، ال    ، احلرية؟ فمإن طمالمت بمك ييماة 

لتفتح  كنوم كسممممممممممرى، ولي  طالت بك    ، تماف أيمدا  سال ا ، ولي  طمالت بمك ييماة

فال جيد أيدا     ، لرتي  الرعج خيره مجء كفه م  ذا  أو فضممة، ويءل  م  يقبله   ، يياة 

ال    ،تى تءوف بمالكعبمةرمال  مدي: فرأيمت الفعينمة ترقمج م  احلرية ي  ،«يقبلمه منمه... 

رى ب  ارمز، ولي  طالت بكم يياة لرتون مممموكنت فيم  افتتح كنوم كس  ،تاف سال ا 

 .«...خيره مجء كفه»: ما رال النبي أبو القاسم 

 :أكرب معارك املسلمي مر الروم يف تبوك

سن غزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بي احلق والباطج، مل يبق بعداا تال للريبة  

 نمد العرب، ولمهلمك انقلم  املجرى متمامما ، ودامج النما  يف   والف  يف رسممممالمة حمممد 

كام سمميفهر ذلك يف فصممج الوفود، وم  العدد الهي يضمممممممر يف يجة ،  دي  ا  أفواعا  

 وتعليم لتعلم ، وتفرغوالية، واسمممرتاح املسممملمونانتهت املتا   الداا ، وبهلكالودان

 وبث د وة اإلسالم.  ،ائر ا  تعاىلشمر

 :سب  الغزوة

أكرب روة   ،كانت اناك روة تعرضممت للمسمملمي م  غري مربر، واي روة الرومان

أن بمدايمة امها   ؛ورمد  رفنما فيام تقمدم  ، سمممكريمة ظهر   ا وعمه ا ر  يف ذلمك الزممان
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ْيب يج  شمر ا يدي   ،احلار  ب   مري ا مدي ،التعر  كانت بقتج سفري رسول ا   

ى، وأن ممممسىل  فيم ُبص  السفري جمج رسالة النبي    عاءامب   مرو الغساين، يينام  ا ر 

التي اصمءدمت بالرومان اصمءداما   نيفا    ،أرسمج بعد ذلك  ية ميد ب  يارثة النبي  

مل تنجح يف أاه الثأر م  أوليك الفاملي املتغءرسمي، سال أهنا تركت أرون أثر  يف مؤتة، و

 يف نفو  العرب، رريبهم وبعيدام.

ومل يك  ريصمممممممر ليصمممممممرف نفر   ام كان ملعركة مؤتة م  ا ثر الكبري لصممالح  

م  اسمممتقالهنم       ،املسممملمي، و ام كمان يءمح سليمه بعمد ذلمك كثري م  ربمائمج العرب

اءرا  يتقدم وخيءو سىل يدود  اءوة بعد اها  كان  فقد واطأ م للمسلمي،  ر، وممممريص

القضممماء  ا روة  جي    هاءوة، وهيدد الثغور الشمممامية التي جتاور العرب، فكان يرى أن

ربج أن تتجسممد يف صممورة اءر  فيم ال يمك  القضمماء  ليها، وربج أن تثري   ،املسمملمي 

 ملجاورة للرومان.القالرج والثورا  يف املناطق العربية ا

يتى أاه  ،ر بعد معركة مؤتة سمنة كاملةمممممونفرا  سىل اه  املصمالح، مل يقض ريصم

م  آل غسممان وغريام، وبدأ جيهز ملعركة  ؛هييئ اجليف م  الرومان والعرب التابعة هنم

 دامية فاصلة.

ان س   :استعداد الرومان وغ 

وكمانمت ا نبماء ترتامى سىل املمدينمة بمإ مداد الروممان؛ للقيمام بغزوة يماسمممممة ضممممد 

املسممملمي، يتى كمان اخلوف يتسمممورام كمج يي، ال يسممممعون صممموتما  غري معتماد سال  

 ويفنونه ميف الرومان. 
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واها يدل  ا اءورة املورف، الهي كان يواعهه املسلمون بالنسبة سىل الرومان،  

يينام نقلمت سىل املمدينمة أابمار س مداد الروممان، فربغم  ،فعلمه املنمافقونويزيمد ذلمك تمأكمدا  مما 

م  سملءان   افيف كج امليادي ، وأنه ال خي  ما رآ  اؤالء املنافقون م  نجاح رسمول ا  

برغم امها كلمه طفق و  ، ا ظهر ا ر ، بمج يمهيم  كمج مما يعرت  يف طريقمه م   وائق

وا خيفونه يف صممدورام، وما كانوا يرتبصممونه م   اؤالء املنافقون يأملون يف ققق ما كان

 باإلسالم وأاله.  شمرال

وا وكرة للد  والترمر، يف صمممورة مسمممجد، ؤأنشممم  ،ونفرا  سىل ررب ققق آماهنم

ار، أسممسممو  كفرا  وتفريقا  بي املؤمني ممممممواو مسممجد الضمم   وسرصممادا  مل  يارب ا     ،ر 

أن يصميل فيه، وسنام  ورسموله، وبتمويج وتءي  مر الروم، و رضموا  ا رسمول ا   

فال يفءنوا مما يؤتى بمه يف امها املسمممجمد م  المد     ،مرامهم بمهلمك أن خيمد وا املؤمني 

واملؤامرة ضمممدام، وال يلتفتوا سىل م  يرد  ويصمممدر  نمه، فيصمممري وكرة ممأمونمة هنؤالء 

أار الصمممالة فيمه سىل رفولمه م     فقي ولرفقمائهم يف اخلماره، ولك  رسمممول ا   املنما

هبدم   وفضمحهم ا ، يتى رام الرسمول    ،لشمغله باجلهام، ففشملوا يف مرامهم  ؛املعركة

ٱ  ٻ  ٻ  ژ  ؛ رال تعاىل:املسمممجد بعد القفول م  الغزو، بدل أن يصممميل فيه

ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ   ٺ  ٿ  

ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    

التوبممة:  ]  ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

107 - 108] 

كمانمت امه  اي ا يوال وا ابمار التي يواعههما ويتلقمااما املسممملمون، سذ بلغهم 

  ،أن اررج رد ايأ عيشممما   رمرما    ؛ا نبان الهي  ردموا بالزيت م  الشمممام سىل املدينة  م 
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رواممه أربعون ألف مقماتمج، وأ ءى ريمادتمه لعفيم م   فامء الروم، وأنمه أعلم  معهم 

اما وغريمها م  متنص ْما وُعه  رة العرب، وأن مقدمتهم بلغت سىل البلقاء، وبهلك  مربائج خل 

 اءر كبري. متثج أمام املسلمي 

أن الزممان كمان فصممممج القيظ الشممممديمد، وكمان    ؛والمهي كمان يزيمد اءورة املورف

رة وعدب م  البالء ورلة م  الفهر، وكانت الثامر رد طابت، فكانوا مممممممالنا  يف  سممم

جبون املقمام يف ثامرام وظالهنم، ويكراون الشمممتول  ا احلال م  الزمان الهي ام 

 .وو ورة الءريق وصعوبته سافة،عد املأضف سىل ذلك بُ فيه، 

 :ررار احلرب

كان ينفر سىل الفروف والتءورا  بنفر أدر وأيكم م  اها    ولك  الرسمممول  

كمان يرى أنمه لو توانى وتكماسممممج    غزو الروممان يف امه  الفروف احلماسمممممة،  فكلمه،  

وترك الروممان لتجو  االل املنماطق التي كمانمت قمت سممميءرة اإلسمممالم ونفوذ ،  

و ا سمممعة    ،سمموأ  ا الد وة اإلسممالميةا   فسمميكون لهلك ا ثر  ،املدينة وتزيف سىل

بعد ما لقيت م  الضممممممممربة   ،املسمملمي العسممكرية، فاجلاالية التي تلفظ نفسممها ا اري

سممتحيا مرة أارى، واملنافقون الهي  يرتبصممون الدوائر باملسمملمي،   ،القاصمممة يف يني 

املسملمي بتناعرام م   ءعنون  سمي ،الفاسمق  ويتصملون بملك الرومان بواسمءة أيب  امر

اخللف، يف يي  جم الرومان بحملة ضممارية ضممد املسمملمي م  ا مام، واكها خيفق 

اإلسمممالم، وتها  املكاسممم  التي   شمممممممممركثري م  اجلهود التي بههنا او أصمممحابه يف ن

 تلكتها  ، ويصمملوا  ليها بعد يروب دامية ودوريا   سممكرية متتابعة متواصمملة

 بغري عدوى.أدراه الرياح واس  املك
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مر ما كان فيه م   -يعرف كج ذلك عيدا ، ولهلك ررر القيام   كان رسمممول ا   

بمعركة فاصملة خيوضمها املسملمون ضمد الرومان يف يدودام، وال   -العسممممممرة والشمدة

 يمهلوهنم يتى يزيفوا سىل دار اإلسالم.

 :س الن النفري العام

أ ل  يف الصحابة أن يتجهزوا   ، وررر البدء بالتعبية،املورف الرسول    أدركوملا  

ا يريد غزوة  م وكان رج    ،للقتال، وبعث سىل القبائج م  العرب وسىل أاج مكة يسممتنفرام

ى بغرياا، ولكنه نفرا  سىل اءورة املورف ر  أ ل  أنه  ،رةممممموسىل شمدة العسم ،يغزواا سال و 

يريمد لقماء الروممان، وعا للنما  أمرام؛ ليتمأابوا أابمة كماملمة، ويضمممهم  ا اجلهماد، 

تثريام  ا اجلالد، وقثهم  ا القتال، ورغبهم رسممول   ،ونزلت رءعة م  سممورة براءة

 بهل الصدرا ، وسنفار كرائم ا موال يف سبيج ا . يف ا  

 :املسلمي تفاين

سال    ،يد و سىل رتال الروم سممعوا صمو  رسمول ا    يي   ومل يك  م  املسملمي 

ر ة بالغة، مممممم، فقاموا يتجهزون للقتال بسمممالسمممتجابة له وامتثال أمر  تسمممابقوا سىل اأن 

املمدينمة م  كمج صممموب ونماييمة، ومل ير  أيمد م   وأامه  القبمائمج والبءون  ب  سىل  

الغزوة أن يتتلف    اممه   الممهي  يف رلوهبم مر   ،املسممملمي  نفر  ،سال  م     وثالثممة 

 .الصحابة

 :الصادرون

ون، وام سمبعة نفر م   ؤاوام البكّ  ،ثم سن رعاال  م  املسملمي أتوا رسمول ا  

 لبمة ب  ميمد أاو بني  م  بني  مرو ب   وف سممممامل ب   مري، و  ،ا نصممممار وغريام
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و مرو ب  نمام ب    ،وأبو ليا  بمد الرن  ب  كعم  أاو بني ممامن ب  النجمار  ،يمارثمة

بج او  بد ا    :وبعض النا  يقول،  و بد ا  ب  املغفج املزين  ،اجلموح أاو بني سملمة

  ،و ربما  ب  سمممماريمة الفزاري   ،وارمي ب   بمد ا  أاو بني وارف  ،ب   مرو املزينا

  ،« ال أعمد مما أنلكم  ليمه »  :فقمال،  -وكمانوا أامج يماعمة-فماسمممتحملوا رسمممول ا   

ا فم رمول  فميمهمم  نمزل  ورممد  يمبمكمون،  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ :  تمعمماىل  رعمعموا وامم 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  

 .[92التوبة: ] ژۉ  ۉ  ې  ې  

أبا ليا  بد الرن  ب  كع   يري لقممممممم مري ب  كع  النضممموسن اب  يامي ب  

ليحملنما،  فقمال: مما يبكيكام؟ رماال: عينما رسمممول ا     ،و بمد ا  ب  مغفمج ومهما يبكيمان

فمأ ءمامهما   ،وليس  نمدنما مما نتقوى بمه  ا اخلروه معمه  ،فلم نجمد  نمد  مما جملنما  ليمه

 . مر رسول ا   ارعاو فارقال ،م  متر دمها شييا  روأو ،له  نناضحا

 :متويج اجليف

ويض أاج   ،وأمر النا  باجلهام واالنكام  ،عد يف سممفر   ثم سن رسممول ا  

فحممج رعمال م  أامج الغنى وايتسمممبوا،    ،واحلمالن يف سمممبيمج ا   ،الغنى  ا النفقمة

كان رد عهز  ريا  للشام،   ،مل ينفق أيد مثلها  ،وأنفق  ثامن ب   فان يف ذلك نفقة  فيمة

مائتا بعري بأرتاهبا وأيالسمها، ومائتا أورية، فتصمدر هبا، ثم تصمدر بامئة بعري بأيالسمها  

ما  » يقلبها ويقول:     ، فكان رسمول اوأرتاهبا، ثم عاء بألف دينار فنثراا يف يجر  

يتى بلغ مقدار صممدرته تسممعامئة   ،، ثم تصممدر وتصممدر«رض    ثامن ما  مج بعد اليوم 

اللهم ار      ثامن، فإين  نه  »: فقال رسمول ا    ،سموى النقود  ،ومائة فر   ،بعري

 .«را 
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ومل يرتك  ،وعاء  بد الرن  ب   وف بامئتي أورية فضمممة، وعاء أبو بكر بامله كّله

وعماء  ، واو أول م  عماء بصمممدرتمه،وكمانمت أربعمة آالف درام،   المه سال ا  ورسمممولمه

 مر بنصمممف ممالمه، وعماء العبما  بامل كثري، وعماء طلحمة وسمممعمد ب   بمادة وحمممد ب  

ا م  التمر، وتتابر  ، وا باملؤمسممملمة، كلهم عا ق  سمممْ وعاء  اصمممم ب   دي بتسمممعي و 

مل يك  يستءير   ،أو مدي   كان منهم م  أنفق ُمّدا  النا  بصدرا م رليلها وكثرياا، يتى 

ك ومعاضمد واالاج وُرْرن واواتم ،غرياا سم  ومل   ،وبعثت النسماء ما ردرن  ليه م  م 

ې  ى  ژ   ؛ رمال ا   نهم:يمسممممك أيمد يمد ، ومل يبتمج باملمه سال املنمافقون

  ۈئى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ          ۆئ   ۆئ  ۈئ

 .[79]التوبة:  ژىئ  ی   ېئ   ېئ  ېئ   ىئ    ىئ  

 :دور املنافقي

أاو بني  مرو ب   وف   ؛رممد كممان را  م  املنممافقي    ،منهم وديعممة ب  ثممابممت 

يشمريون سىل رسمول ا     ،خمشم  ب  نري :يقال له ،ورعج م  أشمجر يليف لبني سملمة

 أقسمممبون عالد بني ا صمممفر كقتال ))  :واو منءلق سىل تبوك، فقال بعضمممهم لبعض

  وترايبما    سرعمافما    ؛((وا  لكمأنما بكم غمدا مقرني يف احلبمال  ؟العرب بعضمممهم بعضمممما  

رب كج )رعج( منا  مم ا أن يض فقال خمش  ب  نري: وا  لودد  أين أرا  ،للمؤمني 

 وسنا ننفلت أن ينزل فينا ررآن ملقالتكم اه .  ،ئة علدةام

م رد ايرتروا، فسممملهم  ام  أدرك القوم فإهن »لعامر ب  يا :  ورال رسمممول ا  

فمأتوا   ،فقمال ذلمك هنم  ،فمانءلق سليهم  امر  «كمها وكمها   : با، رلتم  : رمالوا، فمإن أنكروا فقمج

 ،وارف  ا نارته وديعة ب  ثابت، ورسمممول ا  تقدم  ف ،يعتهرون سليه رسمممول ا  

فيهم  فمأنزل ا   ،سنام كنما نتو  ونلعم  ؛فجعمج يقول واو آامه بحقبهما: يما رسمممول ا 
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ژ  ڑ  ڑ   ک    ژڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ:  رممولممه

 .[65]التوبة: ژک              ک  ک  

 في  نه   ردن  اوك-  رعد يب اسممي واسمم أيب ؛ورال خمشم  ب  نري: يا رسمول ا 

  ، وسمأل ا  تعاىل أن يقتله شمهيدا  ال يعلم بمكانه  ، بد الرن   :فتسممى  -وتاب ا   ليه

 فقتج يوم الياممة، فلم يوعد له أثر.

واو يف عهمام  ذلمك للجمد ب  ريس أيمد بني    ،ذا  يوم  رمال رسمممول ا   و

أوتأذن يل  ؛يا رسممول ا )) :فقال  «اج لك العام يف عالد بني ا صممفر؟   ؛يا عد» :سمملمة

تفتني؟ فوا  لقد  رف رومي أنه ما م  رعج بأشمد  جبا  بالنسماء مني، وسين أاشمى وال 

رد أذنت  » :ورال ،فأ ر   نه رسمول ا    ،((سن رأيت نسماء بني ا صمفر أن ال أصمرب

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ژ  يف اجلمد ب  ريس امه  اآليمة:نزلمت  ف  ،« لمك

الفتنة م  نسماء بني ا صمفر وليس  مممممىشمخي سن كان    :أي ؛[49:  ]التوبة ژڤ     ڤڦ  

والرغبة بنفسممه  ،بتتلفه    رسممول ا     ، وذلكفام سممق  فيه م  الفتنة أكرب ،ذلك به

 ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ژ   ه:قولمفيمهيمج ا  اآليمة ب  ،   نفسممممه

 . مهيأة له سن عهنم مل  ورائه؛ أي: [49]التوبة: 

  ،يف احلق  وشممكا   ،يف اجلهاد  دا  ما  ؛ال تنفروا يف احلر  :املنافقي لبعضبعضممه  ورال 

ڤ  ڦ   ڦ  ژ فمأنزل ا  تبمارك وتعماىل فيهم:    ؛وسرعمافما  برسمممول ا   

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  

  ژگ  گ ڍ   ڌ      ڌڎ  ڎ   ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک       

 [.82 - 81]التوبة: 
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أن ناسما  م  املنافقي جيتمعون يف بيت سمويلم اليهودي، وكان   وبلغ رسمول ا   

 يف غزوة تبوك، فبعث سليهم النبي   بيته  ند عاسموم، يثبءون النا     رسمول ا  

ففعمج   ،وأمر  أن جرر  ليهم بيمت سمممويلم  ،طلحمة ب   بيمد ا  يف نفر م  أصمممحمابمه

وارتحم أصحابه  ،فانكسممر  رعله ،ارتحم الضحاك ب  اليفة م  ظهر البيتف ،طلحة

 فأفلتوا.

 :يب طال أاستتالف  يل ب  

 ،وأمر  بماإلرماممة فيهم  ، ا أالمه     يل ب  أيب طمالم   والف رسمممول ا   

فلام رال ذلك املنافقون   ،ورالوا: ما الفه سال استثقاال  له وتففا منه  ،فأرعف به املنافقون

واو نمامل    ،ثم اره يتى أتى رسمممول ا     ،سممماليمه  أامه  يل ب  أيب طمالم   

م م املنمافقون أنمك سنام الفتني أنمك اسمممتثقلتني وتففمت    ؛فقمال: يما نبي ا   ،بماجلرف

أايل  كممهبوا، ولكنني الفتممك ملمما تركممت ور»مني، فقممال:   ائي، فممارعر فمماالفني يف 

وأالمك، أفال تر  يما  يل أن تكون مني بمنزلمة امارون م  موسمممى؟ سال أنمه ال نبي  

 .«بعدي، فرعر  يل سىل املدينة

 :قرك اجليف

 ا املمدينمة حمممد ب  مسممملممة    واكمها جتهز اجليف، فماسمممتعممج رسمممول ا   

، والف  ا أاله  يل ب  أيب طال ، وأمر  باإلرامة   ب ان ب  ُ ْرُفء ة 
ا نصاري، وريج: س 

 فيهم. 

يوم اخلميس نحو الشمممامل يريمد تبوك، ولك  اجليف كمان   وقرك رسمممول ا   

لكبري ربله  ألف مقماتج، مل خيره املسممملمون يف مثمج اها اجلمر اي ثالث  ، فكمان روامهكبريا  



402 

 

فلم يسممتءر املسمملمون مر ما بهلو  م  ا موال أن جيهزو  جتهيزا  كامال ، بج كانت    ،ر 

رعال  يعتقبون بعريا   شممممريف اجليف رلة شديدة بالنسبة سىل الزاد واملراك ، فكان ثامنية  

وايدا ، وربام أكلوا أورار ا شممجار يتى تورمت شممفااهم، واضممءروا سىل ذبح البعري  

ة . :ولهلك سمي اها اجليف ؛بوا ما يف كرشه م  املاءشمرتها ليمر رل  عيف الُعرْس 

ْجر المهي  عمابوا   ؛ديمار ثمود  ،ومر اجليف اإلسمممالمي يف طريقمه سىل تبوك بماحل 

ى رال رسممول ا    ،فاسممتقى النا  م  بيراا، فلام رايوا  ،الصممتر بالواد، أي وادي الُقر 

 :«صممالة، وما كان م   جي  جنتمو   وال تتوضممؤو   ، بوا م  مائها شمممممممرال ت ا منه لل

، وأمرام أن يسمتقوا م  البير التي كانت ترداا نارة «فا لفو  اإلبج، وال تأكلوا منه شمييا  

صمميبكم ما    ، ال تدالوا مسمماك  الهي  ظلموا أنفسممهم »ورال:    ،صممالح   ا   نبي أن ي

نر  رأسه«أصاهبم سال أن تكونوا باكي  وأ ن بالسري يتى عام الوادي. ،، ثم ر 

يتى شمكوا سىل رسمول ا ، فد ا ا ،  ،واشمتد  يف الءريق ياعة اجليف سىل املاء

 فأرسج ا  سحابة فأمءر  يتى ارتوى النا ، وايتملوا ياعا م م  املاء.

م سمتأتون غدا  سن شماء ا  تعاىل  ي تبوك، وسنكم  سنك»رال:  ،وملا ررب م  تبوك

ى النهار، فم  عاءاا  ح  ، رال «فال يمس م  مائهما شمممييا  يتى آيت  ، ل  تأتواا يتى ي ضمممْ

معاذ: فجينا ورد سمبق سليها رعالن، والعي ت ب ض  بشمممممميء م  مائها، فسمأهنام رسمول ا   

 :« ثم غرف   ،ورال هنام ما شمماء ا  أن يقول  ،راال: نعم  «اج مسممسممتام م  مائها شممييا ؟

ُج، ثم غسمج رسمول ا   ،م  العي رليال  رليال   شم  فيه وعهه ويد ، ثم  يتى اعتمر الو 

يوشممك يا  »: فجر  العي بامء كثري، فاسممتقى النا ، ثم رال رسممول ا    ،أ اد  فيها

 .«أن ترى ما ااانا رد ملئ عنانا   -سن طالت بك يياة-معاذ 
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أنه كان جيمر بي الفهر والعصممممممممر، وبي    ؛يف الءريق  دأب رسممول ا     وكان

 مجر التقديم ومجر التأاري كليهام. ،املغرب والعشاء

 :املتلفون م  املؤمني

يا رسمول   :يقولون ،سمائرا ، فجعج يتتلف  نه الرعج  ى رسمول ا   مممممثم مضم

وسن يمك    ،فسممميلحقمه ا  تعماىل بكم  ،فمإن يمك فيمه اري  ، د و  »فيقول:    ،تلف فالن  ؛ا 

وأبءمأ بمه   ،رمد تلف أبو ذر  ؛يما رسمممول ا   :يتى ريمج  ،«فقمد أرايكم ا  منمه  ، غري ذلمك 

فقمد    ، فسممميلحقمه ا  بكم، وسن يمك غري ذلمك   ،د و  فمإن يمك فيمه اري»فقمال:    ،بعري  

 ،ه  ا ظهر  أاه متا ه فحمل ،فلام أبءأ  ليه ،وتلوم أبو ذر  ا بعري    ،«أرايكم ا  منه 

 ماشيا .  ثم اره يتبر أثر رسول ا  

 ؛يا رسممول ا  :فقال ،فنفر ناظر م  املسمملمي   ،ونزل رسممول ا  يف بعض منامله

فلام تأمله    ،«ك  أبا ذر»:  فقال رسمول ا     ،ي  ا الءريق ويد  مممممسن اها الرعج يمشم

ريم ا  أبا ذر، يميش  »:  فقال رسول ا    ،او وا  أبو ذر  ؛رالوا: يا رسول ا   ،القوم

فكان  ،  به رسول ا  شممرورد يصج له ما ب  ،«ويبعث ويد    ، ويمو  ويد    ، ويد  

 معجزة له.

 :أبو ايثمة

فوعد   ،أياما  يف يوم يار  بعد أن سمار رسمول ا   سىل أاله ثم سن أبا ايثمة رعر 

رد رشمت كج وايدة منهام  ريشمها، وبرد  له فيه   ،يائءه امرأتي له يف  ريشمي هنام يف

فنفر سىل امرأتيه وما صمممنعتا   ،فلام داج رام  ا باب العريف  ،وايأ  له فيه طعاما   ،ماء

وأبو ايثممة يف ظمج بمارد وطعمام مهيمأ  ،يف الضمممح والريح واحلر  رسمممول ا    :لمه فقمال
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ثم رال: وا  ال أداج  ريف وايدة  ،ما اها بالنصمممف ؟!وامرأة يسمممناء يف ماله مقيم

ثم اره  ،ثم ردم ناضمحه فارقله، فهييا يل مادا ، ففعلتا ،منكام يتى أحلق برسمول ا  

مة  مري ب  ورد كان أدرك أبا ايث، يتى أدركه يي نزل تبوك ،يف طل  رسمممول ا   

رمال    ،فرتافقما، يتى سذا دنوا م  تبوك  ،يءلم  رسمممول ا    ،وام  اجلمحي يف الءريق

 ،، فال  ليك أن تلف  ني يتى آيت رسمول ا  أبو ايثمة لعمري ب  وا : سن يل ذنبا  

رمال النما : امها راكم   ا   ،واو نمامل بتبوك  يتى سذا دنما م  رسمممول ا     ،ففعمج

او وا  أبو    ؛يا رسممول ا   :؛ فقالوا«ك  أبا ايثمة »: رسممول ا  فقال    ،الءريق مقبج

أوىل لك يا أبا  »: فقال له رسمول ا   ،أربج فسملم  ا رسمول ا   ،فلام أناب  ،ايثمة

 اريا ، ود ا له بتري. اخلرب؛ فقال له رسول ا   ثم أارب رسول ا  ، «ايثمة
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 :ضيان نارة النبي 

فتره    ،ضممملمت نمارتمه  ،يتى سذا كمان ببعض الءريق  ،سمممار  ثم سن رسمممول ا  

  ، بدريا     امرة ب  يزم، وكان  قبيا    :يقال لهرعج   أصمحابه يف طلبها، و ند رسمول ا  

  ،وكان منمافقما    ،واو  م بني  مرو ب  يزم، وكان يف ريلمه ميد ب  اللصممميمت القينقما ي

: أليس حممد يز م و امرة  ند رسمول ا     ،فقال ميد ب  اللصميت واو يف ريج  امرة

و امرة   واو ال يدري أي  نارته؟ فقال رسممول ا    ،أنه نبي، وخيربكم    ارب السممامء

واو ال    ، حممد خيربكم أنه نبي، ويز م أنه خيربكم بأمر السمامء  اها   : سن رعال  رال» ند : 

ورمد دلني ا   ليهما، واي يف اها    ،وسين وا  مما أ لم سال مما  لمني ا   ؟ يمدري أي  نمارتمه 

،  « الوادي، يف شممع  كها وكها، رد يبسممتها شممجرة بزمامها، فانءلقوا يتى تأتوين هبا 

 .وا هباؤعاو فهابوا

 :لتبوكوصول اجليف 

نزل اجليف اإلسمممالمي بتبوك، فعسمممكر انماك، واو مسمممتعمد للقاء العدو، ورام 

فيهم اءيبما ، فتءم  اءبمة بليغمة، أتى بجوامر الكلم، ويض  ا اري   رسمممول ا  

، يتى رفر معنويا م، وعرب هبا ما كان  شمممممروأب شمممممرالدنيا واآلارة، ويهر وأنهر، وب

 زاد واملادة واملؤنة. فيهم م  النقص واخللج م  ييث رلة ال

أاهام الر  ،   ،لام سممممعوا بزيف رسمممول ا   ف  ؛وأما الرومان ويلفاؤام

فلم جيرتئوا  ا التقمدم واللقماء، بمج تفرروا يف البالد يف داامج يمدودام، فكمان لمهلمك  

أيسمم  أثر بالنسممبة سىل سمممعة املسمملمي العسممكرية، يف دااج اجلزيرة وأرعائها النائية،  
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ويصمج بهلك املسملمون  ا مكاسم  سمياسمية كبرية اءرية، لعلهم مل يكونوا جصملون  

 اناك اصءدام بي اجليشي. ليها لو ورر 

 :معاادا  دفان مشرتك مر ربائج يدود الروم

، فصممالح الرسممول   ة  ن ُة ب  ُرْؤب ة  صمماي  أْيل  وأ ءا  اجلزية، وأتا  أاج   عاء ُج 

ْرب اء وأاج أْذُرح، فأ ءو  اجلزية، وكت  هنم رسول ا   كتابا  فهو  ندام، وصاحله  ع 

ين اء  ا ربر ثامراا، وكت  لصماي  أيلة:  بسم ا  الرن  الرييم، اه  أمنة م   »أاج م 

 م يف الرب والبحر  ليحنة ب  رؤبة وأاج أيلة، سفنهم وسيارا   ،ا  وحممد النبي رسول ا 

هنم ذممة ا  وذممة حمممد النبي، وم  كمان معمه م  أامج الشمممام وأامج البحر، فم  أيمد   

منهم يمدثما ، فمإنه ال جول مماله دون نفسمممه، وسنمه طيم  مل  أامه  م  النما ، وأنه ال جج  

 .«أن يمنعوا ماء يردونه، وال طريقا  يريدونه م  بر أو بحر

 :كيدرأ  أُ 

د ما امالمد ب  الوليمد، فبعثمه سىل أكيمدر دوممة، واو أكيمدر ب     ثم سن رسمممول ا 

  :خلالد  ؛ فقال رسول ا   ليها، وكان نصمممرانيا   كان ملكا   ،رعج م  كندة ، بد امللك

صمميد البقر » ويف  ،يتى سذا كان م  يصمممنه بمنفر العي  ،، فتره االد«سنك سممتجد  ي

فبماتمت البقر قمك بقروهنما بماب    ،ومعمه امرأتمه  ،واو  ا سمممءح لمه  ،ليلمة مقمرة صممممائفمة

رالت: فم  يرتك  ،فقمالت له امرأته: اج رأيت مثمج اها ر ؟ رال: ال وا   ،القصممممممممممر

فيهم أب   ،ورك  معه نفر م  أاج بيته ،فنزل فأمر بفرسمه فأ ه له ،اه ؟ رال: ال أيد

ارعوا تلقتهم ايج رسممول ا     فلام،  فرك  وارعوا معه بمءاردام  ،يسممان :يقال له
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 فاسممتلبه االد  ،ورد كان  ليه رباء م  ديباه خمول بالها   ،ورتلوا أاا    ،فأاهته، 

 ربج ردومه به  ليه.  فبعث به سىل رسول ا  

فجعج  ،رأيت رباء أكيدر يي ردم به  ا رسول ا   :و   أنس ب  مالك رال

أتعجبون م  اها؟  »: فقال رسمممول ا   ،املسممملمون يلمسمممونه بأيدهيم ويتعجبون منه

 . «ي بيد  ملناديج سعد ب  معاذ يف اجلنة أيس  م  اهامفوالهي نفس

 :وفاة ذي البجادي 

 ، بمد ا  ب  مسمممعود كمان جمد  أن  حمممد ب  سبراايم ب  احلمار  التيمي،  يمّد 

يف غزوة تبوك، رال فرأيت شممعلة م    رال: رمت م  عوف الليج وأنا مر رسممول ا   

وسذا   ،وأبو بكر و مر فاتبعتها أنفر سليها، فإذا رسمول ا   :رال  ،نار يف نايية العسمكر

 ،يف يفرتمه  ورسمممول ا   ،وسذا ام رمد يفروا لمه  ، بمد ا  ذو البجمادي  املزين رمد مما 

فلام ايمأ  لشمممقمه   ،، فمدليما  سليمه«أدنيما سيل أاماكام»واو يقول:   ،يمانمه سليمهوأبو بكر و مر يمدل

يقول  بد ا  ب  مسممعود: يا ورال:   ،«فار   نه  ،  نه  اللهم سين أمسمميت راضمميا  »رال: 

 ليتني كنت صاي  احلفرة.

  ،فيمنعه رومه م  ذلك   ، نه كان ينامن سىل اإلسمممالم  ؛البجادي  وذ  :وسنام سممممي

 ،ليس  ليه غري ، فهرب منهم سىل رسممول ا    (1)يتى تركو  يف بجاد ،ويضمميقون  ليه

ثم أتى رسممول ا     ،فاتزر بوايد واشممتمج باآلار  ،شممق بجاد  باثني  ،منه فلام كان رريبا  

، ذو البجادي  لهلك. :فقيج له 

 

 
 الكساء الغليظ اجلايف.  :والبجاد(  1) 
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 :الرعون سىل املدينة

اإلسممالمي م  تبوك مففري  منصمموري ، مل ينالوا كيدا ، وكفى ا  ورعر اجليف  

رعال  م  املنافقي الفتك بالنبي    شممرياول اثنا    ،املؤمني القتال، ويف الءريق  ند  قبة

كمان معمه  امر يقود بزممام نمارتمه، ويمهيفمة ب   ،، وذلمك أنمه يينام كمان يمر بتلمك العقبمة

فبينام    ،الوادي، فانتهز أوليك املنافقون اه  الفرصممةاليامن يسممورها، وأاه النا  ببء   

وام  مسذ سممعوا وكزة القوم م  ورائهم، رد غشموا  ،وصمايبا  يسمريان  رسمول ا   

ْحج   كان معه، فأر بهم ا ، مممممممملتثمون، فبعمث يهيفة فضممم
رب وعو  روايلهم بم 

وبام مهوا بمه،   بمأسمممامئهم،  فمأ  وا يف الفرار يتى حلقوا بمالقوم، وأارب رسمممول ا   

، ويف ذلمك يقول ا  تعماىل:  فلمهلمك كمان يمهيفمة يسممممى بصممممايم    رسمممول ا   

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ژ

ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  

 .[74]التوبة:  ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک  ک  

، عبمج  »رمال:    ،معمامل املمدينمة م  بعيمد  وملما اليمت للنبي   د  ُة، وامها أيمُ ابم  امه  طم 

 .«جبنا ونحبه

، واستغررت  (امممم9)  م  تبوك وداوله يف املدينة يف رع  سنة  وكانت  ودته 

ي  يوما  يف تبوك، والبواري رضمااا يف الءريق  شممممممراه  الغزوة سسمي يوما ، أرام منها  

 .وكانت اه  الغزوة آار غزواته  ،با  اوذا عيية
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ل فون  :املت 

الغزوة   اه   هبا-وكانت  اخلاصة  به    -لفروفها  امتام  ا ،  م   شديدا   ااتبارا  

ہ  ھ         ھ  ژ املؤمنون م  غريام، كام اي سنته تعاىل يف مثج اه  املواط ، ييث يقول:  

فقد اره هنه    [179]آل  مران:   ژ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ

فكان  الرعج،  نفار  أمارة  ا  التتلف  مؤمنا  صادرا ، يتى صار  كان  م   كج  الغزوة 

فسيلحقه    ، د و ، فإن يك  فيه اري »رال هنم:    الرعج سذا تلف وذكرو  لرسول ا   

، فلم يتتلف سال م  يبسهم العهر، أو «فقد أرايكم منه ، ا  بكم، وسن يك  غري ذلك 

ا  أو الهي  كهبوا  للقعود كهبا ،  استأذنوا  أن  بعد  الهي  رعدوا  املنافقي،   ورسوله م  

 .  أبدا  رعدوا ومل يستأذنوا 

تلفوا م  غري مربر، وام الهي     ،نعم كان اناك ثالثة نفر م  املؤمني الصادري 

 ا ، ثم تاب  ليهم. الام ابت

ثم علس للنا ،  املدينة بدأ باملسمجد، فصما فيه ركعتي، وملا داج رسمول ا  

وا يعتهرون بأنوان شتى م  ا  هار،  ؤفجا ،-وام بضعة وثامنون رعال  -فأما املنافقون 

وطفقوا جلفون له، فقبمج منهم  النيتهم، وبايعهم، واسمممتغفر هنم، ووكج  ائرام سىل 

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ژ فقد رال تعاىل فيهم:   ،وأما الهي  يبسممهم العهر ،ا 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ڻڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڳ    ڳ  ڳ     

ورمال فيهم رسمممول ا  يي دنما م  املمدينمة:  ،[91]التوبمة:   ژہ  ھ  ھ  ھ     ہہ

ريا ، وال رءعتم واديا  سال كانوا معكم، يبسممهم الُعْهرُ » سمم  ،  « سن باملدينة رعاال  ما  تم م 

 .«نةوام باملدي»رال:  !وام باملدينة؟ ؛رالوا: يا رسول ا 
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 :املؤمنون الثالثة

رال كع : مل أتلف     ؛تبوك  ه    غزوةتلف     رصمممةكع  ب  مالك جد  

ومل يعات   ،غري أين كنت تلفت يف بدر ،يف غزوة غزااا سال يف غزوة تبوك  رسمول ا   

يتى مجر ا  بينهم وبي   ،يريمد  ري رريف  سنام اره رسمممول ا     ،أيمدا  تلف  نهما

يي تواثقنما  ا  ،ليلمة العقبمة ولقمد شمممهمد  مر رسمممول ا   ، دوام  ا غري ميعماد

 .وسن كانت بدر أذكر يف النا  منها ،وما أي  أن يل هبا مشهد بدر ،اإلسالم

  ،ر يي تلفت  نه يف تلك الغزاة مممممكان م  اربي أين مل أك  ر  أروى وال أيسم 

ومل يك  رسول   ،يتى مجعتهام يف تلك الغزوة  ، ندي ربله رايلتان ر  وا  ما اعتمعت

يف ير  يتى كانت تلك الغزوة غزااا رسمممول ا     ،يريد غزوة سال ورى بغرياا ا  

فجا للمسملمي أمرام ليتأابوا أابة   ،كثريا   و دوا   ومفاما    بعيدا   واسمتقبج سمفرا   ،شمديد

وال جيمعهم   ،كثري  واملسمملمون مر رسممول ا    ،فأاربام بوعهه الهي يريد ،غزوام

 الديوان.  :يريد ؛كتاب يافظ

سال ظ  أن سممميتفى لمه مما مل ينزل فيمه ويي   ،فام رعمج يريمد أن يتغيم   :رمال كعم 

 وجتهز رسمممول ا    ،تلك الغزوة يي طابت الثامر والفالل وغزا رسمممول ا   ،ا 

فمأرول يف   ،فمأرعر ومل أرض شمممييما    ،فءفقمت أغمدو لكي أجتهز معهم  ،واملسممملمون معمه

 فأصمبح رسمول    ،فلم يزل يتامدى يب يتى اشمتد بالنا  اجلد ،أنا رادر  ليه :يمممممنفسم

ثم   ،أجتهز بعمد  بيوم أو يومي   :فقلمت  ،ومل أرض م  عهمامي شمممييما    ،واملسممملمون معمه

ثم غدو  ثم رععت    ،شمييا  فرععت ومل أرض   ،فغدو  بعد أن فصملوا  جتهز ،أحلقهم

 ،ومهممت أن أرقمج فمأدركهم ،فلم يزل يب يتى أ  وا وتفمارن الغزو  ،ومل أرض شمممييما  

فكنمت سذا ارعمت يف النما  بعمد اروه رسمممول ا    ،فلم يقمدر يل ذلمك  ،وليتني فعلمت
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 ،مم   هر    أو رعال    ،أيزنني أين ال أرى سال رعال  مغموصما   ليه النفار ،فءفت فيهم

فقال واو عالس يف القوم   ،يتى بلغ تبوك ومل يهكرين رسمممول ا   ،  الضمممعفاءا  م

ونفر   ،يبسمه بردا   ؛يا رسمول ا  :فقال رعج م  بني سملمة  ،«؟ما فعج كع »بتبوك:  

 ،وا  يا رسمول ا  ما  لمنا  ليه سال اريا    ،بيس ما رلت :فقال معاذ ب  عبج ،يف  ءفيه

 . فسكت رسول ا  

وطفقت أتهكر  ،رين مهيممممميضمم ،فلام بلغني أنه توعه رافال    :رال كع  ب  مالك

واسمممتعنمت  ا ذلمك بكمج ذي رأي م     ،وأرول بامذا أاره م  سمممتءمه غمدا    ،الكمهب

و رفت أين ل  أاره    ،لباطجماح  ني ا  ،رد أظج رادما   سن رسول ا     :فلام ريج  ،أايل

وكان سذا ردم   ،رادما   وأصمبح رسمول ا   ،فأمجعت صمدره ،يء فيه كهبمممممبشم منه أبدا  

عماء     ،لام فعمج ذلمكف  ،ثم علس للنما   ،فريكر فيمه ركعتي   ،م  سمممفر بمدأ بماملسمممجمد

فقبج منهم   ،وكانوا بضمممعة وثامني رعال   ،وجلفون له  ،فءفقوا يعتهرون سليه  ،املتلفون

فلام   ،فجيته  ،ووكج  ائرام سىل ا  ،واسمممتغفر هنم  ،وبايعهم ، النيتهم رسمممول ا   

 بي   ي يتى علسمتمممممفجيت أمشم،  «تعال»ثم رال:  ،م املغضم م تبسم  سملمت  ليه تبسم  

ا  يما رسمممول  سين و  ،با :فقلمت  «؟أمل تك  رمد ابتعمت ظهرك   ؟ فمكمما ال  »فقمال يل:    ،يمديمه

ولقد  ،لرأيت أن سمممأاره م  سمممتءه بعهر  ،ا  لو علسمممت  ند غريك م  أاج الدنيا

  ،ولكني وا  لقمد  لممت لي  يمدثتمك اليوم يمديمث كمهب تر  بمه  ني   ،أ ءيمت عمدال  

سين  رعو فيه   ،ولي  يدثتك يديث صمدر جتد  يل فيه ،ليوشمك  ا  أن يسمتءك  يل

ر مني يي تلفت  مموا  ما كنت ر  أروى وال أيس  ،ال وا  ما كان يل م   هر ، فو ا 

 .«ي ا  فيكمفقم يتى يقض ،أما اها فقد صدر»: فقال رسول ا   ، نك
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فقالوا يل: وا  ما  لمناك كنت   ،وثار رعال م  بني سملمة فاتبعوين ،فقمت رال:

بام ا تمهر سليمه    ولقمد  جز  أال تكون ا تمهر  سىل رسمممول ا     ،أذنبمت ذنبما  ربمج امها

  ،فوا  ما مالوا يؤنبونني   ،لك رد كان كافيك ذنبك اسمممتغفار رسمممول ا    ،املتلفون

 ،ثم رلت هنم: اج لقي اها معي أيد؟ رالوا: نعم ،يميتى أرد  أن أرعر فأكهب نفس

مرارة ب  : فقلمت: م  مهما؟ رمالوا  ،فقيمج هنام مثمج مما ريمج لمك  ،رماال مثمج مما رلمت  ،رعالن

 ،فمهكروا يل رعلي صمممماحلي رمد شمممهمدا بمدرا    ،واالل ب  أميمة الوارفي ،الربير العمري

 نح املسمملمي    كالمنا   وهنى رسممول ا   ،فمضمميت يي ذكرومها يل  ،فيهام أسمموة

ي ممممممميتى تنكر  يف نفسممم ،ا لنماوتغريو  ،فاعتنبنما النما  ،الثالثة م  بي م  تلف  نمه

فأما صايباي فاستكانا ورعدا   ،فلبثنا  ا ذلك سسي ليلة  ،فام اي التي أ رف  ،ا ر 

فكنت أاره فأشممهد الصممالة    ،وأما أنا فكنت أشمم  القوم وأعلدام ،يف بيو ام يبكيان

فأسملم  ليه  ،وآيت رسمول ا   ،وال يكلمني أيد  ،وأطوف يف ا سموار  ،مر املسملمي 

اج يرك شفتيه برد السالم  يل أم ال؟ ثم   :يممفأرول يف نفس  ،واو يف تلسه بعد الصالة

وسذا التفمت نحو   ،فمإذا أربلمت  ا صممماليت أربمج سيل  ،فمأسممماررمه النفر ،أصممميل رريبما  منمه

مشممميمت يتى تسمممور  عمدار  ،ذلمك م  عفوة النما  يتى سذا طمال  يلّ  ،أ ر   ني

 فسممملممت  ليمه فوا  مما رد  يلّ   ،النما  سيل  واو اب   مي وأيم   ،يمائ  أيب رتمادة

 ،اج تعلمني أي  ا  ورسممموله؟ فسمممكت  ،أنشمممدك با   ؛فقلت: يا أبا رتادة  ،السمممالم

ففاضممت  ،فقال: ا  ورسمموله أ لم  ،فنشممدته ،فعد  له ،فسممكت ،فنشممدته ،فعد  له

 وتوليت يتى تسور  اجلدار.  ، يناي

مم  ردم    ،سذا نبءي م  أنبان أاج الشمممام  ،املدينةي بسمممور مممممممرال: فبينا أنا أمشممم

 ،فءفق النما  يشمممريون لمه ،يقول: م  يمدل  ا كعم  ب  ممالمك  ،بمالءعمام يبيعمه بماملمدينمة
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فمإنمه رمد بلغني أن   ؛أمما بعمد))  :فمإذا فيمه  ،م  ملمك غسممممان  دفر سيل كتمابما    ،يتى سذا عماءين

فقلت ملا   ،((حلق بنا نواسمكفا  ،ومل جيعلك ا  بدار اوان وال مضميعة  ،صمايبك رد عفاك

  .فتيممت هبا التنور فسجرته هبا ،م  البالء ررأ ا: واها أيضا  

 :فقال ،يأتيني سذا رسمول رسمول ا   ،يتى سذا مضمت أربعون ليلة م  اخلمسمي 

بمج   ،فقلمت: أطلقهما أم مماذا أفعمج؟ رمال: ال ،يمأمرك أن تعتزل امرأتمك  سن رسمممول ا   

فقلت المرأيت احلقي بأالك فتكوين    ،مثج ذلك  وأرسمج سىل صمايبي   ،ا تزهنا وال تقرهبا

 يتى يقيض ا  يف اها ا مر.  ، ندام

سن  ؛فقالت: يا رسممول ا   ،رال كع : فجاء  امرأة االل ب  أمية رسممول ا   

ولك  ال    ،ال»فهمج تكر  أن أامدممه؟ رمال:   ،امادمليس لمه    ،االل ب  أميمة شممميخ ضمممائر

وا  مما مال يبكي منمه كمان م  أمر  مما   ،رمالمت: سنمه وا  مما بمه يركمة سىل يشء ،«يقربمك 

كام أذن    ،يف امرأتك  لو اسمممتأذنت رسمممول ا     :فقال يل بعض أايل  ،كان سىل يومه اها

وما يدريني  ،ها رسمول ا  المرأة االل ب  أميه أن تدمه؟ فقلت: وا  ال أسمتأذن في

ليال   شممممممروأنا رعج شماب؟ فلبثت بعد ذلك   ،سذا اسمتأذنته فيها  ما يقول رسمول ا   

فلام صمليت صمالة   ،   كالمنا  م  يي هنى رسمول ا     ،يتى كملت لنا سسمون ليلة

فبينا أنا عالس  ا احلال التي   ،وأنا  ا ظهر بيت م  بيوتنا  ،الفجر صممبح سسممي ليلة

سمممعت صممو     ،وضممارت  يل ا ر  بام ريبت ،يممممممرد ضممارت  يل نفسمم ،ذكر ا 

رال: فترر     ،شممممممممرأب  ؛أوك  ا عبج سمملر بأ ا صمموته: يا كع  ب  مالك  ،صممارب

بتوبة ا   لينا يي صما صمالة  وآذن رسمول ا    ،و رفت أن رد عاء فره ،سماعدا  

رعج  وركض سيلّ  ،ونشممممممرج صمايبي مبب  وذا  ر    ،ونناشممممممر  يبفها  النا  ،الفجر

فلام   ،وكان الصممو  أ ن م  الفر   ،وسممعى سممان م  أسمملم فأوك  ا اجلبج  ،فرسمما  
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ّ  ،ينشممممممرعاءين الهي سممعت صموته يب وا  ما   ،ا  شممممممرفكسموته سيامها بب ،نز ت له ثويب 

فيتلقاين  ،وانءلقت سىل رسممول ا     ،واسممتعر  ثوبي فلبسممتهام ،أملك غريمها يوميه

رمال كعم : يتى   ،يقولون: لتهنمك توبمة ا   ليمك  ،هيونني بمالتوبمة  فوعما    النما  فوعما  

فقمام سيل طلحمة ب   بيمد ا     ،عمالس يولمه النما   فمإذا رسمممول ا   ،دالمت املسمممجمد

وال أنسمممااا    ،م  املهاعري  غري   وا  ما رام سيل رعج ،يتى صمممافحني وانأين  ،هيرول

واو يربر وعهه   رال رسمول ا    ،رال كع : فلام سملمت  ا رسمول ا    ،لءلحة

رال: رلت: أم   ندك يا  ،  «بتري يوم مر  ليك منه ولدتك أمك   شمممر أب»رور: ممممم  الس

  ،سذا     وكمان رسمممول ا    ،«بمج م   نمد ا  ،ال»رسمممول ا  أم م   نمد ا ؟ رمال:  

رلت:   ،فلام علسممت بي يديه  ،وكنا نعرف ذلك منه ،اسممتنار وعهه يتى كأنه رءعة رمر

رال رسمول   ،سن م  توبتي أن أنتلر م  مايل صمدرة سىل ا  وسىل رسمول ا  ؛يا رسمول ا 

رلت: فإين أمسمممك سمممهمي الهي    ،«فهو اري لك،  أمسممك  ليك بعض مالك »: ا  

وسن م  توبتي أال أيد  سال   ،سن ا  سنام نجاين بالصمممدر ؛فقلت: يا رسمممول ا  ،بتيرب

فوا  ما أ لم أيدا  م  املسلمي أبال  ا  يف صدر احلديث منه ذكر   ،صدرا  ما لقيت

سىل  ما تعمد  منه ذكر  ذلك لرسمممول ا    ،أيسممم  مما أبالين ذلك لرسمممول ا  

: وأنزل ا   ا رسمممولمه  ،  وسين  رعو أن جففني ا  فيام بقيمت  ،يومي امها كمهبما  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ژ

ٱ  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

فوا  مما أنعم ا   يل   ،[119  -  117]التوبمة:    ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  
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أن ال   ،ي م  صدري لرسول ا  ممأ فم يف نفس  ،بعد أن اداين لإلسالم ،م  نعمة ر 

فمإن ا  رمال للمهي  كمهبوا يي أنزل الويي    ،أكون كمهبتمه فمأالمك كام المك المهي  كمهبوا

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ فقال تبارك وتعاىل:    ؛ما رال  يد شممر

ڃچ  چ    چچ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

]التوبة:   ژڈ  ژ   ژڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ      ڳ  

95 - 96]. 

 ج منهم رسمممول ا  ب  وكنما تلفنا أهيا الثالثة    أمر أوليك الهي  ر   :رال كعم 

، ى ا  فيهممممأمرنا يتى رض وأرعأ رسمول ا    ،واسمتغفر هنم  ،فبايعهم  ،يي يلفوا له

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ   ژفبمهلمك رمال ا :  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ        ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ 

سنام او تليفمه   ،وليس المهي ذكر ا  ممما الفنما    الغزو،  [118]التوبمة:    ژڦ  ڦ  

 فقبج منه. ،وسرعاؤ  أمرنا  م  يلف له وا تهر سليه  ،سيانا

 :ة سياسيا  وأثر الغز

وتقويته  ا عزيرة العرب،   ،وكان هنه  الغزوة أ فم أثر يف بسم  نفوذ املسملمي 

فقد تبي للنا  أنه ليس  ي روة م  القوا  أن تعيف يف العرب سمموى روة اإلسممالم،  

المهي     ؛كمانمت تتحرك يف رلوب بقمايما اجلمااليي واملنمافقي   ا ل وأمنيماممآوبءلمت بقمايما  

ا بعد كانوا يرتبصمون الدوائر باملسملمي، وكانوا رد  قدوا آماهنم بالرومان، فقد اسمتكانو

 اه  الغزوة، واستسلموا لنمر الوارر، الهي مل جيدوا  نه حميدا  وال مناصا .
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ولمهلمك مل يبق للمنمافقي أن يعماملهم املسممملمون بمالرفق واللي، ورمد أمر ا  

 ،بالتشمديد  ليهم، يتى هنى    ربول صمدرا م، و   الصمالة  ليهم، واالسمتغفار هنم

التي بنواا باسمم املسجد، وأنزل  ،كرة دسمهم وترمرامرام، وأمر هبدم وووالقيام  ا رب

فيهم آيا  افتضممحوا هبا افتضممايا  تاما ، مل يبق يف معرفتهم بعداا أي افاء، كأن اآليا  

 رد نصت  ا أسامئهم مل  يسك  باملدينة.

التوافمد سىل بمم  أن العرب وسن كمانمت رمد أامه     ؛ويعرف ممدى أثر امه  الغزوة

بعمد غزوة فتح مكمة، بمج ومما ربلهما، سال أن تتمابر الوفود وتكماثراما بلغ سىل   رسمممول ا  

 القمة بعد اه  الغزوة.

 :نزول القرآن يف املعركة

نزلمت آيما  كثرية م  سمممورة براءة يول موضمممون الغزوة، نزل بعضمممهما ربمج 

وبعض آار منهما بعمد الرعون سىل  ،-واو يف السمممفر-اخلروه، وبعضمممهما بعمد اخلروه 

، ورد اشمممتملت  ا ذكر ظروف الغزوة، وفضمممح املنافقي، وفضمممج املجاادي  املدينة

واملتلصي، وربول التوبة م  املؤمني الصادري، اخلارعي منهم يف الغزوة واملتتلفي، 

 سىل غري ذلك م  ا مور.

 :مسجد الرضار

 ،بلد بينه وبي املدينة سمما ة م  هنار ،يتى نزل بهي أوان ثم أربج رسممول ا  

رار رد كانوا أتو  واو يتجهز سىل تبوك، فقالوا: يا رسمول  ممممموكان أصمحاب مسمجد الضم

وسنا نح  أن   ،سنا رد بنينا مسمجدا  لهي العلة واحلاعة والليلة املءرية والليلة الشماتية ؛ا 
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ولو رد    -أو كام رال -  ويال شمغج  ، سين  ا عناح سمفر»فقال:  ،تأتينا، فتصميل لنا فيه

 . «فصلينا لكم فيه ،ا   تيناكم ردمنا سن شاء

مالك ب  الداشم، أاا  فد ا رسول ا    ،فلام نزل بهي أوان، أتا  ارب املسجد

فقال:  ،ومع  ب   دي أو أاا   اصمم ب   دي، أاا بني العجالن  ،بني سمامل ب   وف

فترعما  يعي يتى أتيما بني    ،«فماامدمما  ويررما    ، انءلقما سىل امها املسمممجمد الفمامل أالمه »

أنفرين يتى أاره    :وام را  ممالمك ب  المداشمممم، فقمال ممالمك ملع  ،سممممامل ب   وف

فأشممعج فيه نارا ، ثم ارعا  ،م  النتج  فداج سىل أاله فأاه سممعفا    ،سليك بنار م  أايل

ونزل فيهم م  القرآن   ،وتفرروا  نمه ،فحررا  وادما   ،يتى داال  وفيمه أالمه  ،يشمممتمدان

نمم ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ژ  :زلممما 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  

ڻ  ڻ  ۀ   گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ 

]التوبمة:   ژۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

107-110]. 

 :كالم يف معركة تبوك

إلثبا  وعوداا   ؛كانت معركة تبوك االاتبار ا صمممع  للدولة اإلسمممالمية  -1

يف كم(   700)  سمما اخلروه سىل تبوك  ا بعمد  ،فقمد كمانمت مفرر طرر  ،وكيماهنما املسمممتقمج

وسما البقاء ووصمممول عيو  الروم سىل املدينة والقضممماء  ليها، ومل تك    ،ريظ الصممميف

 كهلك سالمة اخلروه مضمونة.
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   الدنيا بام  النا  تيل :ملؤمني  ا اغزوة تبوك  أشمممد ااتبارا    أن م كام   -2

عهر وال اروب وال لفيها  ، وال تال أن يصملت سمبقيوقمج مشمقا  مل   ،فيها بالكامج

أما    ،ومل ينجح بصمعوبة سال بضمعة رعال  ،راصمة، ومل يرسم  يف اها االمتحان سال ثالثة

فمإنام يمدل  ا اليقي الهي   ا يشء،  البماري فحماموا درعمة النجماح الكماممج، وامها سن دل 

 وصج سليه الصحابة ريض ا   نهم.  

كمانمت انتصممممارا  كبريا    ،ت    غزوة تبوكسن اآلثمار السممميماسممميمة التي نتجم  -٣

سعراء  سىل  واضمممءر  القبمائمج احلمدوديمة    ،الروم م  مواعهتهم  فقمد فرّ   ،للمسممملمي 

، وصمار  روة املسملمي بي مما منر اهنجوم مسمتقبال  م  عهتهم  ،معاادا  أم  مشمرتك

 العرب ا وىل.

سممممار مت   -لف مقماتمج( أ٣0)  فيهما املسممملمونوالتي بلغ  -بعمد غزوة تبوك    -4

ومنهم ارتنا ا     ،اوفا  م  سملءانهم  داله منهم    ،لداول يف اإلسمالمسىل اربائج العرب  

 بصدر الويي.

 :بالنا   يج أيب بكر

  ثم بعث أبا بكر ،بقية شمهر رمضمان وشمواال  وذا القعدة  ثم أرام رسمول ا   

ك  ا شمممروالنا  م  أاج ال،  ليقيم للمسلمي يجهماممم(  9)م  سنة   ،أمريا   ا احلج

 وم  معه م  املسلمي. فتره أبو بكر  ،منامهنم م  يجهم

 :كيشمرنزول براءة يف نقض ما بي الرسول وامل

الهي كانوا   ؛كي م  العهدشممممممممروامل ونزلت براءة يف نقض ما بي رسممول ا  

  ،وال خياف أيد يف الشمهر احلرام   ،أن ال يصمد    البيت أيد عاء   ، ليه فيام بينه وبينهم
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وكانت بي ذلك  هود بي  ،كشممممممممممروكان ذلك  هدا   اما  بينه وبي النا  م  أاج ال

ٱ  ٻ  ٻ  ژ : فنزلت فيه  ،، سىل آعال مسمامةاصمةوبي ربائج م  العرب ا  رسمول ا   

 .[1]التوبة:   ژپ  پ  ڀ    ٻ  ٻ  پ  پ 

 :لعيل نائبا   نه بقراءة البيان سرسال النبي 

ورد كان بعمث أبا بكر الصمممديق ليقيم للنما    ،ملا نزلت براءة  ا رسمممول ا  

ال يؤدي  ني سال رعج م   »فقال:  ،لو بعثت هبا سىل أيب بكر ؛ريج له: يا رسول ا   ،احلج

ااره هبه  القصة م   »فقال له:  ،أيب طال  رضوان ا   ليه، ثم د ا  يل ب  «أاج بيتي 

وال    ، صمممدر براءة، وأذن يف النا  يوم النحر سذا اعتمعوا بمنى، أنه ال يداج اجلنة كافر 

وم  كان له  ند رسول ا   هد فهو    ، وال يءوف بالبيت  ريان  ، ك شممر جج بعد العام م

  ،العضباء  فتره  يل ب  أيب طال  رضوان ا   ليه  ا نارة رسول ا    ،«له سىل مدته 

رمال: أأمري أم ممأمور؟ فقمال: بمج   ،فلام رآ  أبو بكر بمالءريق  ،يتى أدرك أبما بكر بمالءريق

تلك السمنة  ا منامهنم والعرب سذ ذاك يف  ،فأرام أبو بكر للنا  احلج  ،ثم مضميا  ،مأمور

رمام  يل ب  أيب طمالم   ،يتى سذا كمان يوم النحر  ،م  احلج التي كمانوا  ليهما يف اجلمااليمة

،    فأذن يف النا  بالهي أمر  به رسمممول ا،   :سنه ال يداج اجلنة    ؛أهيا النا ))فقال

وال يءوف بالبيت  ريان، وم  كان له  ند رسول ا     ،كشمروال جج بعد العام م ،كافر

 لريعر كج روم   ،وأعج النما  أربعمة أشمممهر م  يوم أذن فيهم ،(( همد فهو له سىل مدته

 سال أيد كان له  ند رسمول ا    ،ك وال ذمةشممممممرثم ال  هد مل ،سىل مأمنهم أو بالدام

 ،ومل يءف بالبيت  ريان  ،كشممرمفلم جج بعد ذلك العام  ، هد سىل مدة فهو له سىل مدته

 . ثم ردما  ا رسول ا  
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 :وفاة م يم املنافقي؛  بد ا  ب  أيّب ب  سلول

مر   بد ا  ب  أيب ب  سملول رأ  املنافقي، يف ليالا بقي م  شموال، وما  يف 

 ذي القعدة م  السنة التاسعة.

 ا  بد ا  ب  أيّب يف مرضمه نعود ،  رال أسمامة ب  ميد: دالت مر رسمول ا  

، فقال  بد ا : فقد أبغضمهم سمعد ب  «رد كنت أهناك    ي  هيود»: فقال له النبي  

، وملما تويف  بمد ا  ب  أيب عماء ابنمه  بمد ا  ب   بمد ا  سىل رسمممول ا     ،مرارة فام 

يكف  فيه أبا ، فأ ءا ، ثم سمأله أن يصميل  ليه، فقام رسمول ا     فسمأله أن يعءيه رميصمه

 ليصمميل  ليه، فقام  مر   فأاه بثوب رسممول ا ،  تصمميل أ  ؛فقال: يا رسممول ا

سنام اريين ا  فقمال:  »:   ليمه ورمد هنماك ربمك أن تصممميل  ليمه؟! فقمال رسمممول ا   

  ،[ 80]التوبمة:    ژ  ٺ  ٺ ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ژ

 ،سمممعة رنة النبي  ل  ؛ وذلكيتأول اآلية ليجد له خمرعا    أي:  ؛«وسممأميد   ا سممبعي 

: روله    تعاىل، ثم بعد ذلك أنزل ا  : سنه منافق، رال: فصما  ليه رسمول ا   مر قالف

ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۆۈ    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆژ 

سعراء لمه  ا يكم الفماار واو   وسنام صممما  ليمه رسمممول ا     ،[84]التوبمة:    ژۉ  

واو  ،وكان م  ايار الصممحابة وفضممالئهم  ،اإلسممالم، وملا فيه م  سكرام ولد   بد ا 

ملا رال مقمالتمه يوم غزوة بني املصمممءلق كام بينم ا، وملا  ،الهي  ر   ا النبي أن يقتمج أبا  

 ية، واي تألف رلوب رومه وتابعيه، فقد كان يدي  له بالوالء فية  شممممرفيه م  مصلحة  

ويعتربوا وخيلصممموا     ،كبرية م  املنمافقي، فعسمممى أن يتمأثروا ويرععوا    نفمارهم

لكان سمبة    ،ريحمممممود النهي الصموترك الصمالة  ليه ربج ور ،ولرسموله، ولو مل جي  ابنه
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ي  سىل أن هن   ،و ارا   ا ابنه ورومه، فالرسممول الكريم اتبر أيسمم  ا مري  يف السممياسممة

 فانتهى. 

فنن الغنى به بتج بالكرم، ورد كان م  الق رسممول   ؛القميص  وأما س ءاؤ  

م أنمه ال يرد طمالم  يماعمة ر ،  ا أنمه كمان مكمافمأة لمه  ا س ءمائمه العبما     ا   

وآل بيته رد  الرسممول رميصممه ملا عيء به أسممريا  يوم بدر، وكان م  الق رسممول ا  

 اجلميج بتري منه. 

وبمو   بد ا  ب  سمملول تراععت يركة النفار يف املدينة، يتى سننا مل نجد هنم 

سال لصماي   ،للهجرة، ومل يبق سال العدد غري املعروف  شممممممريضمورا  بارما  يف العام العا

يمهيفمة ب  اليامن، وكمان  مر فيام بعمد ال يصممميل  ا عنمامة م  عهمج   ل ا    رسمممو

يتى يصممميل  ليمه يمهيفمة ب  اليامن؛  نمه كمان يعلم أ يمان املنمافقي، ورمد أارب     ،يمالمه

 رسول ا  هبم.

ودالوا راغبي يف   ،منمافق(  ٣00)تماب منهم   ،ي قنمه بعمد وفماة رأ  املنمافس  :ويقمال

 .وذلك ملا رأوا م  سيسان النبي  ،اإلسالم

 :ردوم وفود العرب راغبة يف اإلسالم

 :وفد  بد القيس -1

 كانت هنه  القبيلة وفادتان: 

ُه ب  ييان،  :كان رعج منهم يقال له ،أو ربج ذلك امم(5)سنة   :ا وىلالوفادة   ُمنْق 

ُد املدينة بالتجارة، فلام عاء املدي ر  ، و لم اإلسممالم أسمملم، نة بتجارته بعد مقدم النبي  ي 

سىل رومه فأسممملموا، فتوافدوا سليه يف شمممهر يرام يف ثالثة أو   وذا  بكتاب م  النبي  



422 

 

بة، وكان كبريام ا شمج  شمممممممررعال ، وفيها سممألوا    اإليامن و   ا   شمممممممرأربعة  

 .«جبهام ا : احللم وا ناةسن فيك اصلتي »: الهي رال فيه رسول ا   ؛العصمري

كمانمت يف سمممنمة الوفود، وكمان  مددام فيهما أربعي رعال ، وكمان   :والوفمادة الثمانيمة

 فأسلم ويس  سسالمه. ،فيهم اجلارود ب  العالء العبدي، وكان نرصانيا  

 :وفد د ْو  -2

بتيرب، ورد ردمنا   ، ورسمول ا  اممممم(7)كانت وفادة اه  القبيلة يف أوائج سمنة  

ْيج ب   مرو الدو ، وأنه أسملم ورسمول ا   بمكة، ثم رعر سىل  يديث سسمالم الء ف 

رومه، فلم يزل يد وام سىل اإلسمالم، ويبءيون  ليه يتى ييس منهم، ورعر سىل رسمول 

ثم أسممملم اؤالء،    ،«اللهم اامد دوسممما  »، فءلم  منمه أن يمد و  ا دو ، فقمال:  ا   

 فوفد الءفيج بسبعي أو ثامني بيتا  م  رومه سىل املدينة.

امي: -٣ ة ب   مرو اجُله  ْرو   ف 

كمان فروة رمائمدا   ربيما  م  رواد الروممان،  مامال  هنم  ا م  يليهم م  العرب،  

ان وما يوله م  أر  الشمممام، أسممملم بعد ما رأى م  عالد املسممملمي  ع  وكان منزله م 

، وملا أسلم بعث سىل رسول ا   (امم 8)  هم، وصدرهم اللقاء يف معركة مؤتة سنةوشجا ت

   ، رسموال  بإسمالمه، وأادى له بغلة بيضماء، وملا  لم الروم بإسمالمه أاهو  فحبسمو

ثم اريو  بي الردة واملو ، فااتار املو   ا الردة، فصممملبو  بفلسمممءي  ا ماء يقال  

 له:  فراء، ورضبوا  نقه.

اءوف -4  :د ُصد 

انة سنة راف رسول ا  معاء اها الوفد  ق  انص ْعر 
 ، وذلك أن (ام8) م  اجل 
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وا نماييمة م   ؤايمأ بعثما  م  أربعامئمة م  املسممملمي، وأمرام أن يء  رسمممول ا   

نم اة ْدر  ر  اء، وبينام ذلمك البعمث معسمممكر بصمممم  د   لم بمه ميماد ب  احلمار     ،اليم  فيهما صممممُ

ْ  ورائي، فاردد اجليف وأنا  الصمدائي، فجاء سىل رسمول ا   فقال: عيتك وافدا   ا م 

فرغبهم يف القدوم  ا  ،لك بقومي، فرد اجليف م  صمدر رناة، وعاء الصمدائي سىل رومه

سىل رعال  منهم، وبايعو   ا اإلسالم، ثم رععوا  شمممر، فقدم  ليه سسة  رسول ا  

منهم مائة رعج يف يجة  رومهم، فد وام ففشممما فيهم اإلسمممالم، فواك رسمممول ا   

 الودان.

ة -5  :وفد ُ ْهر 

فيهم نزة ب  النعامن،    ،رعال    شممر، وام اثنا  (امم9)  ردم اها الوفد يف صفر سنة

مممممممي  مه، نح  رال متكلمهم:   «م  القوم؟ »  :يي سممميلوا ة، ساوة ُرصممم  نح  بنو ُ ْهر 

المهي   ضممممدوا رصممميما ، وأمايوا م  بء  مكمة ازا مة وبني بكر، لنما ررابما  وأريمام، 

ام بفتح الشمام، وهناام    سمؤال الكاانة، و   الهبائح شمممممر، وبفري  هبم النبي  

 أسلموا وأراموا أياما  ثم رععوا.ف ،التي كانوا يهبحوهنا

 :وفد بيل -6

، وأسلم وأرام باملدينة ثالثا ، ورد سأل رئيسهم أبو (امم9) يف ربير ا ول سنةردم  

ب ْي     الضمميافة اج فيها أعر؟ فقال رسممول ا   نعم، وكج معروف صممنعته  »: الضمم 

، وسمأل     «ثالثة أيام »، وسمأل    ورت الضميافة، فقال: «سىل غني أو فقري فهو صمدرة 

، وسمممأل    ضمممالة البعري. فقال: «اي لك أو  ايك أو للهئ  »ضمممالة الغنم، فقال: 

 .«مالك وله؟ د ه يتى جيد  صايبه»
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 :شهادة دا ية -7

وردم  ليه يف ذلك الشممهر  ،م  تبوك يف رمضممانوفد املدينة   وردم رسممول ا  

اتبر أثر   روة ب    ،رف  نهممممممملا انصم أن رسمول ا    ؛وكان م  يديثهم ،وفد ثقيف

مسممعود الثقفي، يتى أدركه ربج أن يصممج سىل املدينة، فأسمملم وسممأله أن يرعر سىل رومه  

وكان فيهم كهلك حمببا  مءا ا ، فتره    ،«لوك سهنم رات  »: فقال له رسول ا     ،باإلسالم

 ،ة لهف هنم  ا  ليشممممممرفلام أ ،ملنزلته فيهم  ؛رعاء أال خيالفو    ،يد و رومه سىل اإلسمالم

فمأصممممابمه سمممهم   ،رمو  بمالنبمج م  كمج وعمه  ،وأظهر هنم دينمه  ،ورمد د ماام سىل اإلسمممالم

 ،ما ترى يف دمك؟ رال: كرامة أكرمني ا  هبا، وشهادة سارها ا  سيل  :فقيج لعروة ،فقتله

فادفنوين   ،ربج أن يرقج  نكم  ،فليس يف  سال ما يف الشمهداء الهي  رتلوا مر رسمول ا   

كمثمج    ، سن مثلمه يف روممه »رمال فيمه:    فز موا أن رسمممول ا     ،فنو  معهمفمد  ،معهم

 .«صاي  ياسي يف رومه

ىل سروايهم هنما، واليوم ال يصممممج ا مر  أموا  دبلغ التفماين يف يم  المد وة أن يقم

المد وة مقرونمة بمالسممميماسمممة، ومما  مدا ذلمك فقمد يلقى اليوم المد ماة    ونسال يمال ك ،القتمج

ومر ذلمك جتمد المد ماة اليوم   ،ولك  ال يصممممج سىل درعمة القتمج ،أذى م  أطراف متعمددة

 وبسب  ضيق الرمر يف اها الءريق.  ،بسب  س را  النا   نهم ة،يفرون م  املعرك

 :وفد ثقيف

ورأوا أنه ال طارة  ،أشمممهرا ، ثم سهنم ائتمروا بينهمثم أرامت ثقيف بعد رتج  روة 

ن  مرو ب  أميمة أاما بني  سو  ،ورمد بمايعوا وأسممملموا  ،هنم بحرب م  يوهنم م  العرب

وكمان  مرو ب  أميمة م     ، اله كمان مهماعرا  لعبمد يماليمج ب   مرو، المهي بينهام سمممبئ
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سمج سليه أن  مرو ثم أر ،أداى العرب، فمشمى سىل  بد ياليج ب   مرو، يتى داج دار  

أ مرو أرسممملك    ،رال: فقال  بد ياليج للرسمممول: ويلك ،ب  أمية يقول لك: ااره سيلا

 ،يء ما كنت أظنه لعمروممممميف دارك، فقال: سن اها الشمم  واا او ذا وارفا   ،سيل؟ رال: نعم

فقال له  مرو: سنه رد نزل بنا   ،فلام رآ  ري  به  ،فتره سليه  ،كان أمنر يف نفسه م  ذلك

سنه رد كان م  أمر اها الرعج ما رد رأيت، رد أسمملمت العرب    ،ليسممت معه اجرةأمر  

فعنمد ذلمك ائتمر  ثقيف بينهما،   ،فمانفروا يف أمركم  ،كلهما، وليسممممت لكم بحرهبم طمارمة

فكلموا   ،رعال ، كام أرسملوا  روة وأمجعوا أن يرسملوا سىل رسمول ا   ،تمروا بينهمائف

فأبى  ،و رضمموا ذلك  ليه ، بد ياليج ب   مرو ب   مري، وكان سمم   روة ب  مسممعود

لسممت فا ال  يتى  :فقال ،ي أن يصممنر به سذا رعر كام صممنر بعروةممممممواشمم  ،أن يفعج

  ،ترسلوا معي رعاال ، فأمجعوا أن يبعثوا معه رعلي م  ا يالف، وثالثة م  بني مالك 

يبيج شممممممرياليج احلكم ب   مرو ب  وا  ب  معت ، وفبعثوا مر  بد    ،سمتة نفيكونو

ب   بد   شممممممممرب  غيالن ب  سمملمة ب  معت ، وم  بني مالك  ثامن ب  أيب العال ب  ب

دمهان، أاا بني يسمممار وأو  ب   وف، أاا بني سمممامل ب   وف ونمري ب  ارشمممة ب  

ومل   ،واو نماب القوم وصمممايم  أمرام  ،فتره هبم  بمد يماليمج ،ربيعمة، أاما بني احلمار 

لكي يشمغج كج رعج منهم سذا   ،خيره هبم سال اشمية م  مثج ما صمنر بعروة ب  مسمعود

 رععوا سىل الءائف راءه.

فلام دنوا م  املدينة، ونزلوا رناة، ألفوا هبا املغرية ب  شمممعبة، ير ى يف توبته ركاب 

فلام رآام ترك الركاب   ،وكانت ر يتها نوبا   ا أصممحابه  ،أصممحاب رسممول ا  

فلقيه أبو بكر الصمديق   ،بقدومهم  ليه  رسمول ا     شمممممر ند الثقفيي وضمرب يشمتد، ليب

أن رد ردموا يريدون البيعة   ؛فأارب     رك  ثقيف  ،ربج أن يداج  ا رسمممول ا   
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كتابا  يف  وطا ، ويكتتبوا م  رسول ا  شممممر ن هنم رسول ا  شممممربأن ي  ،واإلسالم

أرسمممممت  ليمك با  ال تسمممبقني سىل   :فقمال أبو بكر للمغرية ،رومهم وبالدام وأمواهنم

 ،فداج أبو بكر  ا رسمممول ا  ، ففعج املغرية  ،يتى أكون أنا أيدثه ،رسمممول ا  

و لمهم كيف   ،هر معهمح الف  فروّ   ،ثم اره املغرية سىل أصحابه ،فأارب  بقدومهم  ليه

 ،وملما رمدموا  ا رسمممول ا     ،فلم يفعلوا سال بتحيمة اجلمااليمة  ،   جيون رسمممول ا

فكان االد ب  سممعيد ب  العال، او   ،رضب  ليهم ربة يف نايية مسممجد  كام يز مون

وكان االد او الهي كت   ،يتى اكتتبوا كتاهبم ،الهي يمشممي بينهم وبي رسول ا  

يتى يمأكمج منمه    ،هم م   نمد رسمممول ا   وكمانوا ال يءعمون طعمامما  يمأتي  ،كتماهبم بيمد  

أن يدن هنم  ؛ورد كان فيام سممألوا رسممول ا   ،يتى أسمملموا وفرغوا م  كتاهبم ،االد

فام بريوا  ،ذلك  ليهم فأبى رسول ا     ،، ال هيدمها ثال  سني الءاغية، واي الاليت

فأبى  ليهم أن   ،ويأبى  ليهم يتى سمألوا شمهرا  وايدا  بعد مقدمهم  ،يسمألونه سمنة سمنة

أن يتسملموا برتكها م  سمفهائهم    ؛يد ها شمييا  مسممى، وسنام يريدون بهلك فيام يفهرون

فأبى   ،يتى يدالهم اإلسمالم ،ويكراون أن يرو وا رومهم هبدمها ،ونسمائهم وذرارهيم

واملغرية ب  شممعبة فيهدمااا، ورد كانوا سال أن يبعث أبا سممفيان ب  يرب  رسممول ا  

فقال  ،روا أوثاهنم بأيدهيممممموأن ال يكس ،أن يعفيهم م  الصالة  ؛سألو  مر ترك الءاغية

فإنه ال اري يف    ، وأما الصالة   ، ر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منهممم أما كس»: رسول ا  

  ءة.فسنؤتيكها، وسن كانت دنا ؛فقالوا: يا حممد ،«دي  ال صالة فيه

 :الب  أيب العال  هد النبي 

ر  ليهم  ثامن ب  أيب العال، أمّ   ،كتاهبم فلام أسممملموا وكت  هنم رسمممول ا   

 ،وكان م  أيدثهم سمنا ، وذلك أنه كان أيرصمهم  ا التفقه يف اإلسمالم وتعلم القرآن
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سين رد رأيت اها الغالم منهم م  أيرصمهم  ؛: يا رسمول ا فقال أبو بكر لرسمول ا  

  ا التفقه يف اإلسالم وتعلم القرآن.

أن رال:  ؛يي بعثني  ا ثقيف كان م  آار ما  هد سيل رسمول ا     ثامن: رال

صمممالة، وارمدر النما  بمأضمممعفهم ؛ يما  ثامن » صمممغري    ، جتماوم يف ال فمإن فيهم الكبري وال

 .«والضعيف وذا احلاعة

 :الءاغيةادم 

معهم   بعمث رسمممول ا    ،وتوعهوا سىل بالدام راععي  ،فلام فرغوا م  أمرام

فترعما مر القوم يتى سذا    ،أبما سمممفيمان ب  يرب واملغرية ب  شمممعبمة، يف امدم الءماغيمة

 ،فأبى ذلك أبو سمممفيان  ليه ،أراد املغرية ب  شمممعبة أن يقدم أبا سمممفيان ،ردموا الءائف

وأرمام أبو سمممفيمان باملمه بمهي اهنمدم؛ فلام دامج املغرية ب  ورمال: ادامج أنمت  ا روممك؛ 

اشية أن يرمى أو يصاب كام   ؛دونه  ورام رومه بنو معت  ،رهبا باملعولمممشعبة  الاا يض

را  يبكي  ليها، وأبو سمفيان واملغرية يضممممممرهبا  مممممواره نسماء ثقيف يسم ،أصمي   روة

أرسمممج    ،فلام امدمهما املغرية وأامه مماهنما ويليهما ،لمك  آاما    ..لمك وااما    واو يقول:  بمالفمأ 

 وما هنا م  الها  واجلزن. ،سىل أيب سفيان ويليها تمون

 :كتاب الرسول لثقيف

م  حممد    ، بسمممم ا  الرن  الرييم»الهي كت  هنم:   وكان كتاب رسمممول ا  

م  وعد يفعج    ، ال يعضممديرام   وصمميد     سن  ضمما  وّه   ؛ سىل املؤمني   ،النبي رسممول ا 

فمإنمه يؤامه فيبلغ بمه سىل النبي    ، فمإن تعمدى ذلمك   ، وتنزن ثيمابمه   ، فمإنمه جيلمد  ، شمممييما  م  ذلمك
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وكت  االد ب  سمعيد: بأمر الرسمول حممد  ،  «وسن اها أمر النبي حممد رسمول ا   ، حممد

 .ب   بد ا  فال يتعد  أيد، فيفلم نفسه فيام أمر به حممد رسول ا  

شمممجمار  يفماظما   ا البييمة ولإلبقماء  أرءر    ءمائف يرم النبي وّه: او واد يف ال

ررنما  ييمث مل يك    14 ا احليماة احليوانيمة يف الوادي، وامها م  سبمدا ما  اإلسمممالم ربمج  

 أيد هيتم يف التشجري واحلفار  ا البيية.

 :رسالة ملوك اليم  -8

، وام احلمار  ب   بمد    ،م  تبوك  وبعمد مرعر النبي   ْري 
رمدم كتماب ملوك ن 

اف ر، ورسممموهنم سليه   ان وُمعم  د  ْ ْي ومهم  يْمُج ذي ُر   ُكالل، ونعيم ب   بمد كالل، والنعامن، ور 

 اوي، بعثو  بإسمالمهم ومفاررتهم ال؛ ا  ك وأاله، وكت  سليهم  شممممممرمالك ب  مرة الر 

ب ي   فيه ما للمؤمني وما  ليهم، وأ ءى فيه املعاادي  ذمة ا  وذمة    ،كتابا   رسول ا  

أمريام معاذ   ،وبعث سليهم رعاال  م  أصممحابه  ،سذا أ ءوا ما  ليهم م  اجلزية ،رسمموله

ك، وكان  ا اسمم  ك  ُكون والسمم  ن بي السمم  د  ب  عبج، وععله  ا الكورة العلياء م  عهة   

امال   ا أاه الصممدرة واجلزية، ويصمميل هبم الصمملوا   راضمميا  وياكام  يف احلروب، و 

ر   ؛ ا الكورة السمممفا  اخلمس، وبعمث أبما موسمممى ا شمممعري   م  م  يْمد وممأرب و  ُمب 

ورد   ،«ا وال تنفرا، وتءاو ا وال تتلفاشممممر ممممرا، وبوال تعس    ممممرا يس  »والسمايج، ورال:  

 فقدم  ليه  ،أما أبو موسمى ا شمعري   ،مكث معاذ باليم  يتى تويف رسمول ا  

 يف يجة الودان.
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 :وفد مهدان -9

كتابا   م  تبوك، فكت  هنم رسمممول ا   بعد مرععه (، اممممممم9)  ردموا سمممنة

، واسمتعمله  ا م  أسملم م  رومه،  أرءعهم فيه ما سمألو ، وأمّ  ر  ليهم مالك ب  الن م   

فلم  ،ىل اإلسالم، فأرام ستة أشهر يد واموبعث سىل سائرام االد ب  الوليد يد وام س

ْقفُمج  امالمدا ، فجماء  يل سىل مهمدان، وررأ   جييبو ، ثم بعمث  يل ب  أيب طمالم ، وأمر  أن ي 

، ود اام سىل اإلسمالم فأسملموا مجيعا ، وكت   يل ببشمارة   ليهم كتابا  م  رسمول ا  

السمالم  ا  »، فلام ررأ الكتاب ار سماعدا ، ثم رفر رأسمه فقال: سسمالمهم سىل رسمول  

 .«مهدان، السالم  ا مهدان

ة -10 ار  ز   :وفد بني ف 

 ،رعال   شمممرم  تبوك، ردم يف بضعة   بعد مرععه ( اممم9)  ردم اها الوفد سنة

املنرب، فرفر يديه  وا مقري  باإلسمالم، وشمكوا عدب بالدام، فصمعد رسمول ا   ؤعا

رنتك، وأْيي بلدك امليت،    شممممممر اللهم اسمق بالدك وهبائمك، وان»واسمتسمقى، ورال: 

ب قا  واسمممعا ،  اعال  غري آعج، نافعا  غري ضمممار،   يعا ، ط  ر  يثا ، مريي ا م 
ْيثا  ُمغ  اللهم اسمممقنا غ 

ْق، اللهم اسمممقنا الغيث،    اللهم سمممقيا رنة،  ر وال حم  ر  ْدم وال غ  ال سمممقيا  هاب، وال ا 

 .«وانرصنا  ا ا  داء

 :وفد نجران -11

ران: بلمد كبري  ا سمممبر مرايمج م  مكمة سىل عهمة اليم ، كمان يشمممتممج  ا جْ ن  

رير، وكان يؤلف مائة ألف مقاتج كانوا مممممثال  وسمبعي ررية، مسمرية يوم للراك  السم

 رصانية.يدينون بالن



430 

 

منهم أربعة   ،، وروام الوفد سممتون رعال  (امممممم9)  وكانت وفادة أاج نجران سممنة

ار   ،اف، فيهم ثالثة كانت سليهم م امة أاج نجرانشمرون م  ا شمرو   ؛أيدام: الع 

كمانمت قمت و  ؛والثماين: السممميمد ، بمد املسممميح :كمانمت سليمه اإلممارة واحلكوممة، واسمممممهو

  ؛والثالث: ا ْسقف  ،ْيبيجشممممرا هْي م أو  :الثقافية والسياسية، واسمهافه ا مور  شممممرس

 أبو يارثة ب   لقمة. :وكانت سليه الز امة الدينية، والقيادة الرويانية، واسمه

سممأهنم وسممألو ، ثم د اام سىل اإلسممالم،   ،وملا نزل الوفد باملدينة، ولقي النبي  

 ، فمكث رسمممول ا  يقول يف  يسمممى  وتال  ليهم القرآن فامتنعوا، وسمممألو   ام 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ھھ  ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ژ يتى نزل  ليه:   ،يومه ذلك

 .[61 - 59]آل  مران:  ژڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   

أاربام بقوله يف  يسممى اب  مريم يف ضمموء اه  اآلية    ،وملا أصممبح رسممول ا   

فلام   ،الكريمة، وتركهم ذلك اليوم؛ ليفكروا يف أمرام، فأبوا أن يقروا بام رال يف  يسمممى

  ،ربول ما  ر   ليهم م  روله يف  يسمممى، وأبوا    اإلسمممالم     وا  أصمممبحوا ورد أب  

سممم  واحلسمممي يف س  يج له، سىل املباالة، وأربج مشمممتمال   ا احل  د اام رسمممول ا   

الوا وتشمماوروا، فقال كج م    ،ي  ند ظهر ، فلام رأوا منه اجلد والتهيؤمممممموفاطمة متشمم

ن نم ا ال نفلح نح  وال  قبنما  ،العمارم  والسممميمد لخار: ال تفعمج، فو ا  لي  كمان نبيما  ف ال   

تمر رأهيم  ا م  بعدنا، فال يبقى  ا وعه ا ر  منا شعرة وال ُظْفر سال الك، ثم اع

فقبج رسممول ا    ،وا ورالوا: سنا نعءيك ما سممألتناؤيف أمرام، فجا قكيم رسممول ا   

  ة ألف يف رعم ، وألف يف صمممفر، ومر كمج   ؛منهم اجلزيمة، وصمممماحلهم  ا ألفي ُيلم 

وترك هنم احلرية الكماملمة يف دينهم، وكتم   ،يلمة أوريمة، وأ ءماام ذمة ا  وذمة رسممموله
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بما ، وطلبوا منمه أن يبعمث  ليهم رعال  أمينما ، فبعمث  ليهم أمي امه  ا ممة  هنم بمهلمك كتما

 أبا  بيدة ب  اجلراح؛ ليقبض مال الصلح.

ثم طفق اإلسمالم يفشمو فيهم، فقد ذكروا أن السميد والعار  أسملام بعد ما رععا  

ا ؛ ليمأتيمه بصممممدرما م وعزيتهم، ومعلوم أن   سىل نجران، وأن النبي   بعمث سليهم  ليم 

 الصدرة سنام تؤاه م  املسلمي.

 :وفد بني ينيفة -12

ْيل مة الكهاب  ،رعال    شمممممر، وكانوا سمبعة  (امممم9)  كانت وفاد م سمنة   ،فيهم ُمسم 

ة ب  كبري ب  يبي  ب  احلار  م  مة ب  ُثام 
ْيل  د يف نزل اها الوف  ،م  بني ينيفة  ،واو ُمسممم 

فمأسممملموا، وااتلفمت الروايما  يف   وا سىل النبي  ؤبيمت رعمج م  ا نصممممار، ثم عما

مسميلمة الكهاب، ويفهر بعد النفر يف مجيعها أن مسميلمة صمدر منه االسمتنكاف وا نفة 

، وأن ر مر سائر الوفد سىل رسول ا  ممممواالستكبار والءموح سىل اإلمارة، وأنه مل جض

اإليسمممان بالقول والفعج أوال ، فلام رأى أن ذلك ال جيدي فيه أراد اسمممتيالفه ب النبي  

 .شمرنفعا  تفر  فيه ال

رمد أري ربمج ذلمك يف املنمام أنمه أيت بتزائ  ا ر ، فورر يف يمديمه   وكمان النبي  

ام سمممواران م  ذام ، فكربا  ليمه وأمهم   هن  ا ، فمأويي سليمه أن انفتهام فنفتهام فمهابما، فمأو 

ورد كان   ،كهابي خيرعان م  بعد ، فلام صممدر م  مسمميلمة ما صممدر م  االسممتنكاف

ويف يمد  رءعمة م     جماء  رسمممول ا   ف  ،يقول: سن ععمج يل حمممد ا مر م  بعمد  تبعتمه

ام  ، يتى ورف  ا مسممميلمة يف أصمممحابه،   عريد، ومعه اءيبه ثابت ب  ريس ب  شممم 

فكلمه، فقال له مسممميلمة: سن شممميت الينا بينك وبي ا مر، ثم ععلته لنا بعدك، فقال: 
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يعقرنمك  لو سمممألتني امه  القءعمة مما أ ءيتكهما، ول  تعمدو أمر ا  فيمك، ولي  أدبر   ل »

يُت فيه ما رأيُت، واها ثابت جييبك  ني  ، ثم انرصف.«ا ، وا  سين  راك الهي أر 

بقي يفكر يف   ،، فإن مسمميلمة ملا رعر سىل الياممةوأاريا  ورر ما تفر   فيه النبي  

، فماد ى النبوة، وععمج يسمممجر ك يف ا مر مر النبي شممممممممممرأمر ، يتى اد ى أنمه أ

أنه نبي،    اخلمر والزنا، واو مر ذلك يشمممهد لرسمممول ا   السمممجعا ، وأيج لقومه 

  ؛وافتت  بمه روممه فتبعو  وأصمممفقوا معمه، يتى تفمارم أمر ، فكمان يقمال لمه: رنمان اليامممة 

كت يف ا مر معك،  شمممممرسين أ))كتابا  رال فيه:   لعفم ردر  فيهم، وكت  سىل رسمول ا   

بكتاب رال فيه:  ليه رسممول ا   ، فرد  ((وسن لنا نصممف ا مر، ولقريف نصممف ا مر

 .«يورثها م  يشاء م   باد ، والعاربة للمتقي ،سن ا ر   »

ة واب  ُأث ال رسموال مسميلمة سىل النبي   اي  ، فقال و   اب  مسمعود: عاء اب  الن و 

: فقال النبي   ،فقاال: نشممهد أن مسمميلمة رسممول ا   «أتشممهدان أين رسممول ا ؟»هنام: 

 .«آمنت با  ورسوله، لو كنت راتال  رسوال  لقتلتكام»

، ورتج يف يرب الياممة يف  هد أيب بكر امممممم(10)كان اد اء مسمميلمة النبوة سممنة  

يش(ام21) يف ربير ا ول سنة ،الصديق   راتج نزة.  ّي م، رتله و 

نس  :الثاينوأما املتنبئ   الهي كان باليم ، فقتله ف رُيوم، وايتز   ؛ّي مممواو ا سود الع 

بيوم وليلة، فأتا  الويي فأارب به أصمممحابه، ثم عاء اخلرب م    رأسمممه ربج وفاة النبي  

 .اليم  سىل أيب بكر 
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ة -1٣ ع  ْعص   :وفد بني  امر ب  ص 

وأربد ب  ريس ب   ،فيهم  امر ب  الءفيج ،وفد بني  امر ردم  ا رسمممول ا  

عزء ب  امالمد ب  ععفر، وعبمار ب  سممملمى ب  ممالمك ب  ععفر، وكمان اؤالء الثالثمة  

 رؤساء القوم وشياطينهم.

 : تدبري  امر للغدر بالرسول

ورد رال له  ،واو يريد الغدر به  ،ردم  امر ب  الءفيج  دو ا   ا رسمول ا   

رال: وا  لقد كنت آليت أال أنتهي يتى   ،مسن النا  رد أسممملموا فأسمممل    ؛رومه: يا  امر

سذا رمدمنما  ا   :ثم رمال  ربمد  ،تتبر العرب  قبي، أفمأنما أتبر  قم  امها الفتى م  رريف

فلام ردموا  ا  ، له بالسممميفأف  ،فإذا فعلت ذلك  ،فإين سمممأشمممغج  نك وعهه  ،الرعج

يتى تؤم  با     ،وا ال  »، رال: (1)االني ؛رال  امر ب  الءفيج: يا حممد  ،رسمممول ا   

فجعمج   ،مما كمان أمر  بمه  ،وععمج يكلممه وينتفر م  أربمد،  امالني  ؛رمال: يما حمممد،  «ويمد  

ال،  » رال:   ،االني ؛رال: يا حممد ،أربد ال جري شممييا ؛ رال: فلام رأى  امر ما يصممنر أربد

 رمال: أمما وا   ،فلام أبى  ليمه رسمممول ا     ،«يمك لمهشممممممممممر يتى تؤم  بما  ويمد  ال  

اللهم اكفني  مامر ب   »:  رمال رسمممول ا     ، منهنما  ليمك ايال  ورعماال ؛ فلام وىل  

أي  مما   ؛رمال  مامر  ربمد: ويلمك يما أربمد  ،فلام ارعوا م   نمد رسمممول ا     ،«الءفيمج

  ،كنت أمرتك به؟ وا  ما كان  ا ظهر ا ر  رعج او أاوف  ندي  ا نفيس منك 

وا  مما مهممت بمالمهي   ،ال تعجمج  يل  ،رمال: ال أبما لمك  ،وايم ا  ال أامافمك بعمد اليوم أبمدا  

 
 االني: أي اتهين اليال  وصديقا ، وريج معنا : تفرد يل االيا  أكلمك.(  1)
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أمر   م   بممه  أفممأرضبممك   ،أمرتني  أرى غريك،  ممما  الرعممج يتى  بيني وبي  سال دالممت 

 بالسيف؟

بعمث ا   ا  مامر   ،يتى سذا كمانوا ببعض الءريق  ،سىل بالداموارعوا راععي  

يابني يقول: فجعج  ،فقتله ا  يف بيت امرأة م  بني سملول ،ب  الءفيج الءا ون يف  نقه

  ة  د  أغمُ   :رمال اب  اشممممام: ويقمال ؟!ة البكر يف بيمت امرأة م  بني سممملولكغمد    ة  د  أغمُ  مامر؛ 

 ؟وموتا  يف بيت سلولية ،كغدة اإلبج

فلام رمدموا    ،رمدموا أر  بني  مامر شمممماتي   تىي  ،و  رأثم اره أصمممحمابمه يي  

وا  لقمد د مانما سىل  بمادة يشء    ،أتماام رومهم فقمالوا: مما وراءك يما أربمد؟ رمال: ال يشء

معمه   ،فتره بعمد مقمالتمه بيوم أو يومي   ،لودد  أنمه  نمدي اآلن فمأرميمه بمالنبمج يتى أرتلمه

وكان أربد ب  ريس أاا  ،فأرسمممج ا   ليه و ا مجله صممما قة فأيررتهام  ،يتبعهمجج له  

ک  گ     گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ژ يف  امر وأربد:   تعاىلوأنزل ا     ،لبيد ب  ربيعة  مه

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ     ہ     ھھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ

  ،اي م  أمر ا  جففون حمممدا    :املعقبما   :رمال  ،[11 -10]الر مد: ژۉ  ې  ې   ې  ې  

ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ژ ثم ذكر أربمد ومما رتلمه ا  بمه فقمال:  

 .[1٣]الر د:   ژىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب   

 :وفد جُت ي  -14

 شممممممرردم اها الوفد بصمدرا  رومه مما فضمج    فقرائهم، وكان الوفد ثالثة  

 ،أشممياء رعال ، وكانوا يسممألون    القرآن والسممن  يتعلموهنا، وسممألوا رسممول ا  
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بعثوا سليمه غالمما  كمانوا   فكتم  هنم هبما، ومل يءيلوا اللبمث، وملما أعمامام رسمممول ا   

ن ي م  بالدي سال أن تسأل ا   ل   تعاىلالفو  يف رياهنم، فجاء الغالم، ورال: وا  ما أ م 

فكمان أرنر النما ، ،  بمهلمك    رنني، وأن جيعمج غنماي يف رلبي، فمد ما لمهأن يغفر يل وي

وثبت يف الردة  ا اإلسالم، وذكر رومه وو فهم فثبتوا  ليه، والتقى أاج الوفد بالنبي  

 (ام10) مرة أارى يف يجة الودان سنة. 

 :وفد طي ئ -15

يُد اخل يج، فلام كلموا النبي     ،، و ر   ليهم اإلسمممالم ردم اها الوفد وفيهم م 

ما ذكر يل رعج م  العرب  »   ميد:  أسمملموا ويسمم  سسممالمهم، ورال رسممول ا  

.  « بفضمممج، ثم عماءين سال رأيتمه دون مما يقمال فيمه، سال ميمد اخليمج، فمإنمه مل يبلغ كمج مما فيمه 

 .(ميد اخلري) :وسام  

 :   بني سعد ب  بكر ردوم ضامم ب  ثعلبة وافدا   -16

 ،يقال له: ضممامم ب  ثعلبة ،رعال  منهم وبعث بنو سممعد ب  بكر سىل رسممول ا   

ثم   ،ثم  قله ،وأناب بعري   ا باب املسمممجد ،فقدم  ليه ،وافدا  سىل رسمممول ا  و  بعث

أشممعر ذا    ،وكان ضممامم رعال  علدا    ،عالس يف أصممحابه ورسممول ا   ،داج املسممجد

فقمال: أيكم اب   بمد    ،يف أصمممحمابمه  فمأربمج يتى ورف  ا رسمممول ا     ،غمديرتي 

  ،« نعم »رمال: أحمممد؟ رمال:  ،  «أنما اب   بمد املءلم  »:  املءلم ؟ رمال: فقمال رسمممول ا   

 فال جتدن يف نفسمك، رال:  ،رال: يا ب   بد املءل ، سين سمائلك ومغلظ  ليك يف املسمألة

رال: أنشمدك ا  سهنك وسله م  كان ربلك، وسله   ،«ي، فسمج  ام بدا لكمممم ال أعد يف نفسم »

رال: فأنشممدك ا  سهنك    ،«اللهم نعم»؟ رال: م  او كائ  بعدك، آ  بعثك سلينا رسمموال  
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وسلمه م  كمان ربلمك، وسلمه م  او كمائ  بعمدك، آ  أمرك أن تمأمرنما أن نعبمد  ويمد  ال  

  ،« اللهم نعم »ن نتلر اه  ا نداد التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ رال: ك به شييا ، وأشممرن

وسله م  كان ربلك، وسله م  او كائ  بعدك، آ  أمرك أن نصيل   ،رال: فأنشدك ا  سهنك

رال: ثم ععج يهكر فرائض اإلسالم فريضة    ،«اللهم نعم»اه  الصلوا  اخلمس؟ رال:  

ائر اإلسالم كلها، ينشد   ند كج فريضة منها كام شممممرالزكاة والصيام واحلج و  ؛فريضة

ينشممد  يف التي ربلها، يتى سذا فرغ رال: فإين أشممهد أن ال سله سال ا ، وأشممهد أن حممدا   

ثم  ،ال أميد وال أنقصثم   ،وأعتن  ما هنيتني  نه  ،وسمأؤدي اه  الفرائض  ،رسمول ا 

صمتي داج  »: فقال رسمول ا    :رال  ،رف سىل بعري  راععا  مممممانصم سن صمدر ذو العقي

 .«اجلنة

فكمان   ،فماعتمعوا سليمه  ،يتى رمدم  ا روممه  ،فمأطلق  قمالمه ثم اره  ،فمأتى بعري  

اتق    ،اتق الربل  ،رمالوا: ممه يما ضمممامم  ،أول مما تكلم بمه أن رمال: بيس الال  والعزى

سن ا  رمد بعمث    ،ران وال ينفعمانمممممممسهنام وا  ال يضممم  ،رمال: ويلكم ،تق اجلنونا  ،اجلمهام

وسين أشمهد أن ال سله سال ا  ويد    ،أسمتنقهكم به مما كنتم فيه  ،رسموال ، وأنزل  ليه كتابا  

ورد عيتكم م   ند  بام أمركم به وما هناكم  ،وأن حممدا   بد  ورسموله ،يك لهشممممممرال 

رمال:  ،رمال: فوا  مما أمسمممى م  ذلمك اليوم يف يمارض  رعمج وال امرأة سال مسممملام    ، نمه

 يقول  بد ا  ب   با : فام سمعنا بوافد روم كان أفضج م  ضامم ب  ثعلبة.

 :ردوم اجلارود يف وفد  بد القيس -17

رمال اب    ،اجلمارود ب   مرو ب  ينف أاو  بمد القيس  ورمدم  ا رسمممول ا   

 وكان نرصانيا . ،ب  املعا يف وفد  بد القيس شمراشام: اجلارود ب  ب



437 

 

ود ا     ،اإلسممالم فعر   ليه رسممول ا    ،كلمه  وملا انتهى سىل رسممول ا   

وسين تارك ديني لدينك، أفتضمم    ،سين رد كنت  ا دي   ؛فقال: يا حممد ،ورغبه فيه  ،سليه

،  « أنا ضام  أن رد اداك ا  سىل ما او اري منه   ،نعم»:  يل ديني؟ رال: فقال رسول ا   

وا  ما  ندي ما  »فقال:  ،احلمالن ثم سمأل رسمول ا   ،وأسملم أصمحابه ،رال: فأسملم

  ،م  ضممموال النما    (1)ي بالدنا ضممموالفإن بيننما وب ،رال: يا رسمممول ا   ،«أنلكم  ليمه

 .«ال، سياك وسيااا، فإنام تلك يرر النار»أفنتبلغ  ليها سىل بالدنا؟ رال: 

 :ردوم فروة ب  مسيك املرادي -18

  مفماررما  مللوك كنمدة، ومبما مدا    ،ورمدم فروة ب  مسممميمك املرادي  ا رسمممول ا  

 .سىل رسول ا  ، وعاء مسلام  هنم

 : مرو ب  معد يكرب يف أنا  م  بني مبيدردوم  -19

 ، مرو ب  معمد يكرب يف أنما  م  بني مبيمد، فمأسممملم  ورمدم  ا رسمممول ا  

: يا وكان  مرو رد رال لقيس ب  مكشممموح املرادي يي انتهى سليهم أمر رسمممول ا  

رمد اره   (،حمممد)  :ريس، سنمك سممميمد روممك، ورمد ذكر لنما أن رعال  م  رريف يقمال لمه

فمإنمه ل     ،فمإن كمان نبيما  كام يقول  ،ام، يقول سنمه نبي، فمانءلق بنما سليمه يتى نعلم  لممهبماحلجم

  ،وسن كمان غري ذلمك  لمنما  لممه، فمأبى  ليمه ريس ذلمك   ،خيفى  ليمك، وسذا لقينما  اتبعنما  

 ،فمأسممملم  ،يتى رمدم  ا رسمممول ا     ،فركم   مرو ب  معمد يكرب  ،وسمممفمه رأيمه

يس ب  مكشممموح أو مد  مرا ، وقءم  ليمه ورمال: فلام بلغ ذلمك ر  ،وآم  بمه  ،وصممممدرمه

 االفني وترك رأيي.

 
 ضوال: أي ركائ  ضالة    أصحاهبا.(  1)
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 :ردوم ا شعث ب  ريس يف وفد كندة -20

ا شمممعث ب  ريس، يف وفد كندة، فحدثني الزاري ب   وردم  ا رسمممول ا  

 يف ثامني راكبا  م  كندة، فدالوا  ا رسممول ا   أنه ردم  ا رسممول ا    ؛شممهاب

فلام   ،ورد كففواا باحلرير  ،ورد رعلوا مجمهم وتكحلوا، و ليهم عب  احلربة  ،مسمجد  

فام بمال امها احلرير يف  »رمالوا: با، رمال:    «أمل تسممملموا؟ »رمال:    دالوا  ا رسمممول ا  

 و  منها، فألقو .ق  رال: فش   «؟أ ناركم

نح  بنو آكج املرار، وأنت اب  آكج  ؛ا شمممعث ب  ريس: يا رسمممول ا ثم رال له  

ناسممبوا هبها النسمم  العبا  ب   بد املءل ،  »ورال:  رال: فتبسممم رسممول ا    ،املرار

وكمانما سذا شمممما ما يف بعض   ،، وكمان العبما  وربيعمة رعلي تماعري «وربيعمة ب  احلمار  

وذلمك أن كنمدة    ،ملرار، يتعزمان بمهلمكمم  مهما؟ رماال: نح  بنو آكمج ا  :العرب، فسممميال

ال، بج نح  بنو النضمممر ب  كنانة، ال نقفوا أمنا، وال ننتفي م   »ثم رال هنم:  ،كانوا ملوكا  

كندة؟ وا  ال أسممر رعال  يقوهنا   شممممممر، فقال ا شمعث ب  ريس: اج فرغتم يا مع«أبينا

 سال رضبته ثامني.

 :ردوم ود ب   بد ا  ا مدي -21

يف  ،ود ب   بد ا  ا مدي، فأسمملم ويسمم  سسممالمه وردم  ا رسممول ا  

وأمر  أن جيااد بم  أسملم   ، ا م  أسملم م  رومه ر  رسمول ا  وفد م  ا مد، فأم  

فتره ود ب   بد ا  يسري بأمر رسول  ،  م  ربج اليم   كشممممرم  كان يليه م  أاج ال

وهبما ربمائمج م  ربمائمج اليم ، ورمد   ،يتى نزل بجر ، واي يوميمه ممدينمة معلقمة  ،ا   

فحاووام   ،ضممو  سليهم اثعم، فدالواا معهم يي سمممعوا بسممري املسمملمي سليهم
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ثم سنمه رعر  نهم رمافال ، يتى سذا كمان سىل عبمج  ،وامتنعوا فيهما منمه ،فيهما رريبما  م  شمممهر

يتى سذا    ،، ظ  أاج عر  أنه سنام وىل   نهم منهزما ، فترعوا يف طلبهشكر :هنم يقال له

 فقتلهم رتال  شديدا . ،أدركو   ءف  ليهم

يرتمادان    ،بماملمدينمة  ورمد كمان أامج عر  بعثوا رعلي منهم سىل رسمممول ا   

: ر سذ رال رسمول ا  ممممم شمية بعد صمالة العصم رسمول ا  فبينا مها  ند   ،وينفران

 :فقمام سليمه اجلرشممميمان فقماال: يا رسمممول ا  ببالدنا عبمج يقمال له  «بأي بالد ا  شمممكر؟ »

؛ راال: فام شأنه «ولكنه شكر   ، شمر سنه ليس بك»، وكهلك يسميه أاج عر ، فقال: شمرك

رمال: فجلس الرعالن سىل أيب بكر أو  ،اآلنيما رسمممول ا ؟ رمال: سن بمدن ا  لتنحر  نمد  

 لينعى لكام رومكام، فقوما سىل رسمول ا   فقال هنام: وجكام سن رسمول ا    ،سىل  ثامن

اللهم ارفر  »فقال:    ،فاسمممأال  أن يد و ا  أن يرفر    رومكام؛ فقاما سليه فسمممأال  ذلك

فوعدا رومهام رد أصميبوا يوم راععي سىل رومهام،   فترعا م   ند رسمول ا    ،« نهم 

ويف السما ة التي   ،ما رال  يف اليوم الهي رال فيه رسمول ا     ،أصماهبم ود ب   بد ا 

 ذكر فيها ما ذكر.

فأسملموا، ونى هنم نى يول  واره وفد عر  يتى ردموا  ا رسمول ا  

بقرة احلر   ،رريتهم والرايلممة وللمثرية  أ الم معلومممة للفر   م   فم     ، ا  ر مما  

فقال يف تلك الغزوة رعج م  ا مد: وكانت اثعم تصممي  م    ،فام هنم سممحت  ،النا 

 وكانوا يعدون يف الشهر احلرام. ،ا مد يف اجلاالية

 :ردوم رسول ملوك نري بكتاهبم -22
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كتماب ملوك نري، مقمدممه م  تبوك، ورسممموهنم سليمه    ورمدم  ا رسمممول ا   

بإسممالمهم احلار  ب   بد كالل، ونعيم ب   بد كالل، والنعامن ريج ذي ر ي ومعافر 

ممالمك اب  مرة الراماوي بمإسمممالمهم ومفماررتهم   ؛ومهمدان؛ وبعمث سليمه مر مة ذو يزن

  حممد رسول  م  ، بسم ا  الرن  الرييم »: فكت  سليهم رسول ا   ،ك وأالهشممممرال

ا  النبي، سىل احلمار  ب   بمد كالل، وسىل نعيم ب   بمد كالل، وسىل النعامن ريمج ذي  

 .ذلكم فإين أند سليكم ا  الهي ال سله سال او :أما بعد ؛ر ي ومعافر ومهدان

فلقينما بماملمدينمة، فبلغ مما   ، أمما بعمد: فمإنمه رمد ورر بمه رسمممولكم منقلبنما م  أر  الروم 

وأن ا  رد اداكم    ، كي شممممممر وأنبأنا بإسمالمكم ورتلكم امل  ، وارب ما ربلكم   ،أرسملتم به

وأ ءيتم م     ، وآتيتم الزكاة   ، وأرمتم الصمالة   ، وأطعتم ا  ورسموله   ، سن أصملحتم   ، هبدا  

  ؛ عقار وما كت   ا املؤمني م  الصمدرة م  ال   ، املغانم سس ا  وسمهم الرسمول وصمفيه

وأن يف اإلبج    ، شممر و ا ما سقى الغرب نصف الع   ، ما سقت العي وسقت السامء  شممر  

  ، ويف كمج سس م  اإلبمج شممماة   ، ويف ثالثي م  اإلبمج اب  لبون ذكر  ، ا ربعي ابنمة لبون 

ويف كج ثالثي م  البقر    ، ويف كج أربعي م  البقر بقرة   ، م  اإلبج شاتان   شمممر ويف كج  

وأهنا فريضمممة ا     ، ويف كج أربعي م  الغنم سمممائمة ويداا شممماة  ، تبير عهن أو عه ة 

صمدرة  وم  أد ى ذلك وأشمهد    ،فم  ماد اريا  فهو اري له  ، التي فر   ا املؤمني يف ال

و ليه ما    ،له ما هنم  ، فإنه م  املؤمني   ، كي شممممممممممر  ا سسمممالمه وظاار املؤمني  ا امل

صممم   ،  ليهم فإنه م     ، راين مممممم وله ذمة ا  وذمة رسممموله، وسنه م  أسممملم م  هيودي أو ن

صممم   ،له ما هنم  ، املؤمني  رانيته فإنه ال يرد  ممممممم و ليه ما  ليهم، وم  كان  ا هيوديته أو ن

  ، دينمار واف م  ريممة املعمافر   ،  نهما، و ليمه اجلزيمة  ا كمج يمال ذكر أو أنثى، ير أو  بمد
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  ، وم  منعه   ، فإن له ذمة ا  وذمة رسموله   ،لك سىل رسمول ا أو  وضمه ثيابا ، فم  أدى ذ

 فإنه  دو   ولرسوله. 

أن سذا أتماكم رسممميل    ؛ أمما بعمد: فمإن رسمممول ا  حمممدا  النبي أرسمممج سىل مر مة ذي يزن

فأوصمميكم هبم اريا : معاذ ب  عبج، و بد ا  ب  ميد، ومالك ب   بادة، و قبة ب  نمر  

صمممدرة واجلزية م  خماليفكم    ، ومالك ب  مرة وأصمممحابكم وأن امجعوا ما  ندكم م  ال

  .وأبلغواا رسيل، وأن أمريام معاذ ب  عبج، فال ينقلب  سال راضيا  

ثم سن ممالمك ب  مرة    ،أمما بعمد: فمإن حمممدا  يشمممهمد أن ال سلمه سال ا  وأنمه  بمد  ورسمممولمه 

  ،بتري   ر شمممممم فأب  ، كي شممممممر الرااوي رد يدثني أنك أسملمت م  أول نري، ورتلت امل

  ، وآمرك بحمري اريا ، وال تونوا وال تماذلوا، فمإن رسمممول ا  او ويل غنيكم وفقريكم 

صممدرة ال قج ملحمد  سنام اي مكاة يزكى هبا  ا فقراء املسمملمي    ، وال  اج بيته  ، وأن ال

وآمركم به اريا ، وسين رد أرسلت    ، رد بلغ اخلرب، ويفظ الغي    وأن مالكا    ، واب  السبيج

وآمرك هبم اريا ، فمإهنم منفور    ، سليكم م  صمممماحلي أايل وأويل دينهم وأويل  لمهم

 .«والسالم  ليكم ورنة ا  وبركاته ،سليهم

 :سسالم بني احلار  ب  كع   ا يدي االد ب  الوليد ملا سار سليهم -2٣

االد ب  الوليد، يف شمهر ربير اآلار أو مجادى ا وىل سمنة   ثم بعث رسمول ا   

وأمر  أن يد وام سىل اإلسمممالم ربمج أن  ،سىل بني احلار  ب  كعم  بنجران اممممممم(،10)

فتره االد يتى ردم    ،وسن مل يفعلوا فقاتلهم ،يقاتلهم ثالثا ، فإن اسمتجابوا فاربج منهم

ىل اإلسمممالم، ويقولون: أهيا  ربون يف كج وعه ويد ون سمممممممفبعث الركبان يضممم ، ليهم

فأرام فيهم االد يعلمهم    ،ودالوا فيام د وا سليه  ،فأسلم النا  ،أسلموا تسلموا  ؛النا 
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سن ام أسمملموا ومل     رسممول ا   وبهلك كان أمرُ   ،اإلسممالم وكتاب ا  وسممنة نبيه  

 يقاتلوا.

الم  ليك يا م  االد ب  الوليد، السم)): ثم كت  االد ب  الوليد سىل رسمول ا  

يا رسمول  :أما بعد  ،فإين أند سليك ا  الهي ال سله سال او  ،رسمول ا  ورنة ا  وبركاته

وأمرتني سذا أتيتهم أال    ،ا  صممما ا   ليمك، فمإنمك بعثتني سىل بني احلمار  ب  كعم 

فمإن أسممملموا أرممت فيهم وربلمت منهم   ،وأن أد وام سىل اإلسمممالم  ،أرماتلهم ثالثمة أيمام

وسين ردمت    ،وسن مل يسممملموا راتلتهم ،متهم معامل اإلسمممالم وكتاب ا  وسمممنة نبيهو ل

وبعثت فيهم ركبانا ،  ،فد و م سىل اإلسمممالم ثالثة أيام كام أمرين رسمممول ا   ، ليهم

 ،أسممملموا تسممملموا، فأسممملموا ومل يقاتلوا، وأنا مقيم بي أظهرام ؛رالوا: يا بني احلار 

وسمممنمة   ،وأ لمهم معمامل اإلسمممالم  ،وأهنماام  ام هنماام ا   نمه  ،بمهآمرام بام أمرام ا   

والسمممالم  ليمك يما رسمممول ا  ورنمة ا     ،يتى يكتم  سيل رسمممول ا     ،النبي  

 .((وبركاته

م  حممد النبي رسول ا  سىل    ، بسم ا  الرن  الرييم»: فكت  سليه رسول ا  

 أما بعد:  ،سالم  ليك، فإين أند سليك ا  الهي ال سله سال او ،االد ب  الوليد

ترب أن بني احلار  ب  كع  رد أسملموا ربج أن    ،فإن كتابك عاءين مر رسمولك 

مدا   وأن حم   ،وشمهدوا أن ال سله سال ا   ، وأعابوا سىل ما د و م سليه م  اإلسمالم ،تقاتلهم  

ج معك  قب  ج وليُ رب  أو  ، ام وأنهرامشممممر فبمممم   ، وأن رد اداام ا  هبدا    ،  بد ا  ورسوله

وأربج معه  ،فأربج االد سىل رسمول ا     ،«والسمالم  ليك ورنة ا  وبركاته  ، وفدام 

منهم ريس ب  احلصمممي ذي الغصمممة، ويزيد ب   بد املدان،   ،وفد بني احلار  ب  كع 

وشممممداد ب   بمد ا  القنماين، و مرو ب    ،ويزيمد ب  املحجمج، و بمد ا  ب  رراد الزيمادي
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م  اؤالء القوم الهي  كأهنم  »فلام ردموا  ا رسممول ا  فرآام رال:   ، بد ا  الضممبايب

فلام ورفوا  ا   ،بني احلمار  ب  كعم اؤالء رعمال    ؛ريمج: يما رسمممول ا   «؟رعمال اهننمد 

رال   ،وأنه ال سله سال ا  ،ورالوا: نشمممهد أنك رسمممول ا  ،سممملموا  ليه ،رسمممول ا   

: ثم رال رسممول ا    ،«وأين رسممول ا   ،وأنا أشممهد أن ال سله سال ا »: رسممول ا  

فسممكتوا، فلم يراععه منهم أيد، ثم أ اداا الثانية    «أنتم الهي  سذا معروا اسممتقدموا؟ »

  ،فلم يراععمه منهم أيمد، ثم أ ماداما الثمالثمة فلم يراععمه منهم أيمد، ثم أ ماداما الرابعمة 

نح  الهي  سذا معروا اسمتقدموا، راهنا أربر  ،فقال يزيد ب   بد املدان: نعم يا رسمول ا 

سيل  أنكم أسمملمتم ومل تقاتلوا،  لقيت    لو أن االدا  مل يكت  »: فقال رسممول ا    ،مرار

فقال يزيد ب   بد املدان: أما وا  ما ندناك وال ندنا االدا ،   «وسكم قت أردامكم ؤر

رمال:   ،المهي امدانما بمك يما رسمممول ا   تعماىلرمالوا: نمدنما ا     «فم  نمدتم؟»رمال:  

رالوا: مل    «راتلكم يف اجلاالية؟ بم كنتم تغلبون م   »: ثم رال رسمممول ا     ،«صمممدرتم »

رمالوا: كنما نغلم  م  رماتلنما يما    «با، رمد كنتم تغلبون م  رماتلكم »نك  نغلم  أيمدا ؛ رمال:  

ر رسول  وأم    ،«صدرتم»وال نبدأ أيدا  بفلم، رال:   ،سنا كنا نجتمر وال نفرتر  ،رسول ا 

ار  سىل رومهم فرعر وفمد بني احلم  ، ا بني احلمار  ب  كعم  ريس ب  احلصمممي  ا  

فلم يمكثوا بعمد أن رععوا سىل رومهم سال   ،أو يف صممممدر ذي القعمدة  ،يف بقيمة م  شممموال

 وريم وبارك وريض وأنعم. ،يتى تويف رسول ا   ،أربعة أشهر

ليفقههم   ؛ام  مرو ب  يزم وفمد  بعمث سليهم بعمد أن وىّل   ورمد كمان رسمممول ا  

وكت  له كتابا   هد  ،ويأاه منهم صمدرا م ،ويعلمهم السمنة ومعامل اإلسمالم  ،يف الدي 

  ؛ امها بيمان م  ا  ورسممموله   ، بسمممم ا  الرن  الرييم » :وأمر  فيمه بمأمر    ،سليمه فيمه  همد  

 هد م  حممد النبي رسمممول ا  لعمرو   [1]املائدة:    ژژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ
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ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ژ فممممممم  ،ب  يزم يي بعثمه سىل اليم ، أمر  بتقوى ا  يف أمر  كلمه

 شمروأن يب  ،وأمر  أن يأاه باحلق كام أمر  ا   «[128]النحج:     ژيئ  جب  حب  خب   

فال يمس  ،وينهى النما  ،ويعلم النما  القرآن ويفقههم فيمه  ،ويمأمرام بمه  ،النما  بماخلري

ويلي للنما  يف   ،وخيرب النما  بمالمهي هنم والمهي  ليهم  ،القرآن سنسممممان سال واو طماار

ې   ې  ې  ى    ژ فقال:   ،فإن ا  كر  الفلم وهنى  نه ،د  ليهم يف الفلمويشمت  ،احلق

ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ   

النا  باجلنة وبعملها، وينهر   شمرويب  ،[18]اود:     ژېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  

ويعلم النا  معامل احلج  ،النما  النمار و ملها، ويسمممتألف النا  يتى يفقهوا يف الدي 

وينهى النا     ،واحلج ا كرب واحلج ا صغر او العمرة ،وما أمر ا  به ،وسنته وفريضته

وينهى   ،هسال أن يكون ثوبا  يثني طرفيه  ا  اتقي  ،أن يصممميل أيد يف ثوب وايد صمممغري

وينهى أن يعقص أيد  ،ي بفرعه سىل السمامءمممممالنا  أن جتبي أيد يف ثوب وايد يفضم

 ،وينهى سذا كان بي النا  ايج    الد اء سىل القبائج والعشمممائر ،شمممعر رأسمممه يف رفا  

فم  مل يدن سىل ا  ود ا سىل القبائج  ،يك لهشممممممممرويد  ال   تعاىلوليك  د واام سىل ا  

ويأمر  ،يك لهشممممممرفليقءفوا بالسميف يتى تكون د واام سىل ا  ويد  ال  ،والعشمائر

الموضممموء بممإسمممبمماغ  املمرافمق  ،المنمما   سىل  وأيممدهيمم  المكمعمبمي   ،وعموامهمم  سىل    ،وأرعملمهمم 

د  وأمر بالصممالة لورتها، وسمتام الركون والسممجو   ،ويمسممحون برؤوسممهم كام أمرام ا 

ر  مممممموصممالة العصمم ،وهيجر باهناعرة يي متيج الشمممس  ،ويغلس بالصممبح  ،واخلشممون

ال يؤار يتى تبمدو النجوم يف   ،واملغرب يي يقبمج الليمج  ،والشممممس يف ا ر  ممدبرة

وأمر بالسمعي سىل اجلمعة سذا نودي هنا، والغسمج  ند الرواح   ،والعشماء أول الليج  ،السمامء

م  العقار   ،وما كت   ا املؤمني يف الصمدرة ،سس ا   سليها؛ وأمر  أن يأاه م  املغانم
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ويف كج   ،شممممممرو ا ما سمقى الغرب نصمف الع  ،ما سمقت العي وسمقت السمامء  شممممممر 

ويف  ،ويف كج أربعي م  البقر بقرة ،ي  أربر شيا  شممرويف كج    ،م  اإلبج شاتان شممر 

  ،غنم سمائمة ويداا شماة ويف كج أربعي م  ال  ،كج ثالثي م  البقر تبير عهن أو عه ة

وأنه  ،فم  ماد اريا  فهو اري له  ،فإهنا فريضممة ا  التي افرت   ا املؤمني يف الصممدرة

فإنه م     ،ودان بدي  اإلسالم  ،راين سسالما  االصا  م  نفسهممم  أسلم م  هيودي أو نص

فإنه  ،رانيته أو هيوديتهمممموم  كان  ا نصم  ،و ليه مثج ما  ليهم  ،له مثج ما هنم  ،املؤمني 

فم  ،  أو  وضممممه ثيمابما    ،ال يرد  نهما، و ا كمج يمامل ذكر أو أنثى، ير أو  بمد دينمار واف

وم  منر ذلك فإنه  دو   ولرسموله وللمؤمني  ،أدى ذلك فإن له ذمة ا  وذمة رسموله

 اته.والسالم  ليه ورنة ا  وبرك ،مجيعا ؛ صلوا  ا   ا حممد

 :ردوم رفا ة ب  ميد اجلهامي -24

يف امدنمة احلمديبيمة، ربمج ايرب، رفما مة ب  ميمد اجلمهامي ثم    ورمدم  ا رسمممول ا   

وكت  له رسمول ا     ،غالما ، وأسملم، فحسم  سسمالمه فأادى لرسمول ا     ،الضمبيبي

 اها كتاب م  حممد رسممول ا     ، بسممم ا  الرن  الرييم »ويف كتابه:   ؛كتابا  سىل رومه

  ، يد وام سىل ا  وسىل رسممموله   ، سين بعثته سىل رومه  امة وم  داج فيهم  ،لرفا ة ب  ميد

، فلام ردم  «وم  أدبر فله أمان شممهري    ، ففي يزب ا  ويزب رسمموله   ،فم  أربج منهم 

 يرة الرعالء، ونزلواا. ؛رفا ة  ا رومه أعابوا وأسلموا، ثم ساروا سىل احلرة

 :ردوم وفد مهدان -25

وأبو ثور، واو ذو   ،منهم ممالمك ب  نم   ؛رمدم وفمد مهمدان  ا رسمممول ا   

فلقوا  ،و مرية ب  مالك اخلاريف  ،وضممامم ب  مالك السمملامين  ،ومالك ب  أيفر ،املشممعار
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والعامئم العمدنيمة بريمال    ،و ليهم مقءعما  احلربا   ،مرععمه م  تبوك  رسمممول ا   

وممالمك ب  نم  ورعمج آار، فقمام ممالمك ب  نم  بي يمديمه  ،امليس  ا املهريمة وا ريبيمة

أتوك  ا رلص نواه متصلة    ،نصية م  مهدان، م  كج يارض وباد ؛يا رسول ا  :فقال

أعابوا د وة    ،الئم م  خمالف اارف ويام وشماكر أاج السمود والقود  ،بحبائج اإلسمالم

 همدام ال ينقض مما أرماممت لعلر، ومما عرى اليعفور    ،ا نصممممابرسمممول وفمارروا  ال

 بصلر.

امها كتماب م     ، بسمممم ا  الرن  الرييم»كتمابما  فيمه:    فكتم  هنم رسمممول ا   

مر وافداا ذي    ، رسمول ا  حممد، ملتالف اارف وأاج عناب اهنضم  ويقاف الرمج 

 ا أن هنم فرا ها ووااطها، ما أراموا    ؛ وم  أسممملم م  رومه  ، املشمممعار ممالك ب  نم 

  ، يأكلون  الفها وير ون  افيها، هنم بهلك  هد ا  وذمام رسموله   ، الصمالة وآتوا الزكاة 

 فقال يف ذلك مالك ب  نم . ،«ن وا نصاروشاادام املهاعرو

، ورد ذكر أاج املغامي امممممم(10و  9 )  واكها تتابعت الوفود سىل املدينة يف سممنتي

ة، وبني  امر ب    ،والسمممري منها وفود أاج اليم ، وا ْمد ا   ْيم م  ُرضممم  وبني سمممعد ُاه 

اء ْر  ْوالن  ،ر ْيس، وبني أسممممد، وهب  ب  ،وا  د  ، وبني احلمار  ب  كعم  ،وحممُ ار  امم  وبني  ،وغم 

ان،  سمممم  ة، وغ  ة، وذي ُمر  نْمد 
يْمد، وك  اد، وُمب  ْينم ة، وُمر  ْبس، وُمز  الممان، وبني    ق، وسممم 

امُلنْت ف 

يف، ون ْتر يف مائتي  (  اممممم11)واو آار الوفود، توافد يف منتصمف حمرم سمنة  -  وبني   

وفادة    ، ورد تأار اممممم(10و  9 )وكانت وفادة ا غلبية م  اه  الوفود سمنة   ،-رعج

 .(ام11) بعضها سىل سنة

 :دالال  كثرة الوفود
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يدل  ا مدى ما نالت الد وة اإلسممالمية م  القبول التام،    ،سن تتاُبر اه  الوفود

وبسم  السميءرة والنفوذ  ا أنحاء عزيرة العرب وأرعائها، وأن العرب كانت تنفر سىل 

املدينة بنفر التقدير واإلعالل، يتى مل تك  ترى حميصممما     االسمممتسمممالم أمامها، فقد 

لنفر  نها، سال أننا ال يمك  لنا  صمار  املدينة  اصممة جلزيرة العرب، ال يمك  وف ا

الممدي  رممد متك  م  أنفس اؤالء بممأ ام؛  نممه كممان وسمممءهم كثري م    القول بممأن 

الهي  أسممملموا تبعا  لسممماد م، ومل تك  أنفسمممهم رد الصمممت بعد  ام   ؛ا  راب اجلفاة

تمأصممممج فيهما م  امليمج سىل الغمارا ، ومل تك  تعماليم اإلسمممالم رمد امهبمت أنفسمممهم متمام 

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ ورد وصف القرآن بعضهم بقوله: ،  ي التهه

ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ      ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

أما احلارضون منهم يف مكة واملدينة وثقيف،   [،99]التوبة:   ژېئېئ  ېئ      ىئ  ىئ    ىئ  ی   

الصحابة وسادا  وكثري م  اليم  والبحري ، فقد كان اإلسالم فيهم رويا ، ومنهم كبار  

 املسلمي.

 :واجلواب  نه ، كتاب مسيلمة سىل رسول ا 

 كتابا  يقول فيه: وكان مسيلمة ب  يبي ، رد كت  سىل رسول ا  

كت يف شمممرفإين رد أُ  :سالم  ليك؛ أما بعد ؛م  مسيلمة رسول ا  سىل حممد رسول ا ))

ولك  رريشمممما  روم    ،ولقريف نصمممف ا ر   ،ا مر معمك، وسن لنما نصمممف ا ر 

فام تقوالن  »يي ررأ كتمابمه:      فقمال  ،فقمدم  ليمه رسممموالن لمه هبمها الكتماب،  ((يعتمدون

  ،« لضمربت أ ناركام  ، أما وا  لوال أن الرسج ال تقتج»فقال:   ،راال: نقول كام رال  «أنتام؟ 

رسممول ا ، سىل مسمميلمة  مد  م  حم  ، بسممم ا  الرن  الرييم»سىل مسمميلمة:    ثم كت 
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ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ژ   فممممم  : السمالم  ا م  اتبر اهندى. أما بعد  ؛ الكهاب 

 . ام(10)، وذلك يف آار سنة «[128]ا  راف:  ژۆ  ۈ  ۇۇ  ۆ  ڭ  

 :يجة الودان

أ ل  بقصمد  هنه  احلجة املربورة املشمهودة،  ،يوما    (80ممممم)ب وربيج وفاة النبي  

ويف يوم السمبت خلمس  ،كلهم يلتمس أن يأتم برسمول ا    ،كثري  شممممممرفقدم املدينة ب

ا      ،للرييمج   يمأ النبي   ،بقي م  ذي القعمدة ج واد  عم  د   ،ولبس سمار  ورداء    ،فرت   لم  ور 

ر، فصالاا ركعتي، ممممربج أن يصيل العص  ،ُبْدن ه، وانءلق بعد الفهر، يتى بلغ ذا احلُليفة

  : أتاين الليلة آ  م  ريب فقال » : صممحابه فلام أصممبح رال   ،وبا  اناك يتى أصممبح

ج  يف اها الوادي املبارك  .« مرة يف يجة :ورج ،ص 

رة وط   ي  ر  ي  فيه وربج أن يصميل الفهر اغتسمج إليرامه، ثم طيبته  ائشمة بيداا به 

ك، يف بدنه   سمْ
ي ُص الء  م  يف مفارره وحليته، ثم اسمتدامه ومل  ىري  يُ ورأسمه، يتى كان وب 

الفهر ركعتي، ثم أامج بماحلج والعمرة يف   يغسممملمه، ثم لبس سمار  ورداء ، ثم صممما

ال   ج  مل  ُمصم  ج  أيضما ، ثم أا  ، فأا  اء  و  صمْ ن بينهام، ثم اره، فرك  الق  ر  ا اسمتقلت به  ا  ، ور 

اء  .الب ْيد 

ي، ثم داج مكة بعد أن صا ثم وا   صج سري  يتى ررب م  مكة، فبا  بهي ُطو 

(،  اممممم10)  واغتسمج م  صمباح يوم ا يد  ربر ليال الون م  ذي احلجة سمنة  ،الفجر

بي  ىيف الءريق ثامين ليال، فلام داج املسممجد احلرام طاف بالبيت، وسممع  ممممممىورد رضمم

؛ سممممار معمه اهنمدي، فنزل بمأ ا مكمة  نمد    رمد  ، نمه كمان رمارنما    الصمممفما واملروة، ومل جم  ج 

 احل ُجون، وأرام اناك، ومل يعد سىل الءواف غري طواف احلج.
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ْدي م  أصمممحمابمه أن جيعلوا سيرامهم  مرة، فيءوفوا   وأمر م  مل يك  معمه ام 

لو اسمممتقبلت م   »:   بالبيمت وبي الصمممفما املروة، ثم جلوا يالال  تاما ، فرتددوا، فقمال

فحمج م  مل يك  معمه   ،«اسمممتمدبر  مما أامديمت، ولوال أن معي اهنمدي  يللمت أمري مما  

 ادي، وسمعوا وأطا وا.

ويمة-ويف اليوم الثمام  م  ذي احلجمة   هبما   ، فصممماىتوعمه سىل من  -واو يوم الرت 

ثم مكمث رليال  يتى  ،-سس صممملوا -الفهر والعرصممم واملغرب والعشمممماء والفجر  

رة، فنزل هبا، يتى م  فوعد القبة رد رضبت له بن  رفة،    ىطلعت الشمس، فأعام يتى أت

اء فريلت له، فأيت بء  الوادي، ورد اعتمر يوله مائة  ،سذا مالت الشممس صمو  أمر بالق 

 ون م  النا ، فقام فيهم اءيبا ، وألقى اه  اخلءبة اجلامعة:شمرألف وأربعة و 

اسممممعوا رويل، فمإين ال أدري لعا ال ألقماكم بعمد  مامي امها هبمها   ؛ أهيما النما  »

كحرمة يومكم اها، يف شممهركم اها،    ، سن دماءكم وأموالكم يرام  ليكم  ، املورف أبدا  

  .يف بلدكم اها

أال كج يشء م  أمر اجلاالية قت ردمي موضمممون، ودماء اجلاالية موضمممو ة،  

وكان مسممرتضممعا  يف بني سممعد -  احلار   وسن أول دم أضممر م  دمائنا دم اب  ربيعة ب

يْمج ه  وربما اجلمااليمة موضمممون، وأول ربما أضمممر م  ربمانما ربما  بما  ب   بمد    ،-فقتلتمه امُ

 . املءل ، فإنه موضون كله

واتقوا ا  يف النسمماء، فإنكم أاهمتوا  بأمانة ا ، واسممتحللتم فروعه  بكلمة  

، فإن فعل  ذلك فارضبوا  رضبا   ا ، ولكم  ليه  أال يوطي  فرشممكم أيدا  تكراونه
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ح، وهن   ليكم رمره  وكسمممو   بماملعروف  ورمد تركمت فيكم مما ل  تضممملوا  ،  غري ُمرب  

  .كتاب ا  ؛بعد  سن ا تصمتم به

سنه ال نبي بعدي، وال أمة بعدكم، أال فا بدوا ربكم، وصلوا سسكم،    ؛أهيا النا  

وصممموموا شمممهركم، وأدوا مكماة أموالكم، طيبمة هبما أنفسمممكم، وقجون بيمت ربكم،  

  .وأطيعوا أوال  أمركم، تدالوا عنة ربكم

رمالوا: نشمممهمد أنمك رمد بلغمت وأديمت سممممألون  ني، فام أنتم رمائلون؟  وأنتم تُ 

  «د اللهم اشمه »  :السمبابة يرفعها سىل السمامء، وينكتها سىل النا فقال بأصمبعه   ،ونصمحت

 ثال  مرا . 

چ  چ  چ  ژ   :نزل  ليمه روله تعماىل  ،م  سلقماء اخلءبمة وبعمد أن فرغ النبي  

 .[٣ :] املائدة ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

بمالنما  الفهر، ثم أرمام    أذن بالل ثم أرمام، فصممما رسمممول ا     ،وبعمد اخلءبمة

املورف، فجعج بء  نارته   ىر، ومل يصممج بينهام شممييا ، ثم رك  يتى أتممممممالعصمم  فصمما

ْبج املشمماة بي يديه، واسممتقبج القبلة، فلم يزل وارفا   ا ، وععج ي  ر  ت   القصممواء سىل الصمم 

 اب الُقْرل.يتى غربت الشمس، وذابت الصفرة رليال  يتى غ

لفة، فصمما  ىوأردف أسممامة، ودفر يتى أت هبا املغرب والعشمماء بأذان وايد  امُلزد 

الفجر يي تبي  ومل يسمبح بينهام شمييا ، ثم اضمءجر يتى طلر الفجر، فصما ،وسرامتي 

ر  احلرام، فاستقبج القبلة، فد ا   له الصبح بأذان وسرامة، ثم رك  القصواء يتى أيت امل شع 

ّدا  ، ا  ر ع   .وكرب ، واّلله، وويد ، فلم يزل وارفا  يتى أْسف 
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ف ر م  املزدلفة سىل منى ربج أن تءلر الشمس، وأردف الفضج ب   با  يتى   ،ف د 

ك رليال ، ثم سلك الءريق الوسء  ىأت ر  ، ف ح  ،  ى التي تره  ا اجلمرة الكرب  ىب ْء  حُم رس 

كانت  نداا شمجرة  ونفسمها،   ىة الكربواي اجلمر-اجلمرة التي  ند الشمجرة    ىيتى أت

ب ةمم:  يف ذلك الزمان، وتسمي ب ق  فرمااا بسبر يصيا ، يكرب   -وباجلمرة ا وىل  ،مجرة الع 

م  بء  الوادي، ثم انرصف سىل املنحر،   ىاخل ْهف، رم  مممىمثج يص  ،مر كج يصاة منها

رب     ىفنحر ثالثا  وسمتي بدنة بيد ، ثم أ ء وثالثون بدنة، متام   واي سمبر ، ليا  فنحر ما غ 

كه يف اديه، ثم أمر م  كج بدنة ببضمعة، فجعلت يف ر ْدر، فءبتت، فأكال شمممممروأ ،املائة

ر ها.شمرم  حلمها، و ر   با م  م 

 ا بني    ىبمكمة الفهر، فمأت  ، فمأفما  سىل البيمت، فصممماثم ركم  رسمممول ا   

ُقون  ا ممزم، فقال املءل ، فلوال أن يغلبكم النا   ا  انز وا بني  بد  » :املءل  ي سمْ

 ب منه.شمرفناولو  دلوا  ف ،«سقايتكم لنز ت معكم

يي ارتفر الضحى، واو  ،ذي احلجة أيضا   شممممر ا  ،يوم النحر واء  النبي  

ْهبم اء، و يل   نمه، والنما  بي رمائم ورما مد، وأ ماد يف اءبتمه امه  بعض يعرب     ا بغلمة شممم 

 ؟ما كان ألقا  أمس

سن  » يوم النحر، رمال:    الشممميتمان    أيب بكرة رمال: اءبنما النبي    ىفقمد رو 

شهرا ، منها    شمممر وا  وا ر ، السنة اثنا  الزمان رد استدار كهييته يوم الق ا  السام

ر الهي بي  مممم أربعة يرم، ثال  متواليا ، ذو القعدة وذو احلجة واملحرم، ورع  ُمضم  

رلنا: ا  ورسموله أ لم، فسمكت يتى ظننا   «أي شمهر اها؟ » :رال، ثم «مجادي وشمعبان 

رلنا:   « أي بلد اها؟ » :رال  !با :رلنا  «أليس ذا احلجة؟ »أنه سمميسممميه بغري اسمممه، رال: 

  «أليسمت البلدة؟ »ا  ورسموله أ لم، فسمكت يتى ظننا أنه سميسمميه بغري اسممه، رال: 
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ه فسمكت يتى ظننا أنه سميسممي ،ا  ورسموله أ لم :رلنا  «فأي يوم اها؟ » رال:!  رلنا: با

رممال اسممممممه،  المنمحمر؟ »  :بمغمري  بما  «ألميمس يموم  دممماءكمم وأمموالكمم  »رممال:    ،رملمنمما:  فممإن 

 .«كحرمة يومكم اها، يف بلدكم اها، يف شهركم اها ؛وأ راضكم  ليكم يرام

وستلقون ربكم، فيسألكم    أ املكم، أال فال ترععوا بعدي ضالال  يرضب بعضكم  »

اللهم اشممهد، فليبلغ الشممااد الغائ ،  »رالوا: نعم، رال:   «أال اج بلغت؟   ،رراب بعض

ُرب  ُمب ل غ أو ي م  سامر  . «ف 

انا سال  »  ا نفسمممه، أال ال جيني عمان  ا ولمد ، وال مولود  ا والد ، أال  أال ال جيني عم 

سن الشممميءان رد ييس أن ُيْعب د يف بلدكم اها أبدا ، ولك  سمممتكون له طا ة فيام قتقرون  

 .«م  أ املكم، فسري  به

ائر، ويهكر ا ، ويقيم  شممممممريؤدي املناسمك ويعلم ال ى،يق بمنشممممممروأرام أيام الت

 ك ومعاملها.شمرملة سبراايم، ويمحو آثار السن  اهندي م  

، فنزل  ىم  من نفر النبي    ،م  ذي احلجة شممممممممرالثالث  وويف يوم الن ْفر الثاين  

انمة م  ا ْبء ح، وأرمام انماك بقيمة يوممه ذلمك وليلتمه، وصممما يف بني ك نم  انماك الفهر    بت 

به طواف الودان،   ر واملغرب والعشاء، ثم ررد رردة، ثم رك  سىل البيت، فءافمموالعص

 وأمر به النا .

يث الركاب سىل املدينة املءهرة، ال ليأاه يفا  م  الراية،   ،مناسمكه ىمممموملا رضم

 بج ليستأنف الكفاح والكدح   ويف سبيج ا .

سن ا  رمد أدى سىل كمج    ؛ أهيما النما  »يف تلمك يجمة الودان:   وكمان ممما أوىص بمه   

والولد للفرا ، وللعاار احلجر، وم  اد ى    ، وسنه ال جتوم وصية لوار    ،ذي يق يقه
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ال يقبمج ا  منمه    ، فعليمه لعنمة ا  واملالئكمة والنما  أمجعي   ، سىل غري أبيمه أو توىل غري مواليه

 .«وال  دال   وفا  

 :كالم يف يجة الودان

 ،وكان جتمعا  كبريا  عدا   ،ي يف اإلسمالمشممممممرآار جتمر ب  كانت يجة الودان  -1

رياسما   ا  دد سمكان اجلزيرة العربية يف ذلك الزمان، ومل يك  التجمر سلزاميا  كاخلروه 

 .رغبة به ،، واها يدل  ا سعة انتشار اإلسالمللقتال

وشممعر بهلك كج املسمملمي، وكانت وصممايا   ،كالم مودن كان كالم النبي   -2

   ير. شمروتتعلق بأصول الدي  وأصول العادا  وأصول الت ،لة و امةمت

وذلمك ليؤصممممج  ا افمة   ؛يف يجمة الودان خيفف    النما   كمان النبي    -٣

ييث ا تمد    ،وكأنه يشمري لنا نح  بعد ميا  السمني   ،ير اإلسمالمي ويسممممممر  شممممممرالت

 لتغري الزمان واملكان واإلمكان.  ؛ير احلجشمرال سيام يف ت  ،املسلمون اليوم  ا التتفيف

 :غدير ام

ي  ب الن  مجر ،بقرب رابغ  (،غدير امّ )  :يقال له  ،وملا وصج سىل حمج بي مكة واملدينة

 ا  وعهه، وبراءة  رضمممه مما كرم   بي فيها فضمممج  يلٍّ   ،واءبهم اءبة  ،الصمممحابة

والصواب كان معه   ،بسب  ما كان صدر منه  ،تكلم فيه بعض م  كان معه بأر  اليم 

مثلكم، يوشممك أن يأتيني    شمممممممرسنام أنا ب  ؛ أهيا النا  » : فقال  ،كرم ا  وعهه يف ذلك

سين  ووىص بأاج بيته، فقال: »  ،ثم يض  ا التمسممك بكتاب ا   ،«رسممول ريب فأعي 

«،  و رتيت أامج بيتي، ول  تتفررما يتى تردا  يّل احلو    ،كتماب ا   ؛ تمارك فيكم الثقلي 

، ثالثا    «؟ ألسممت أوىل بكم م  أنفسممكمورال يف يق  يل كرم ا  وعهه ملا كرر  ليهم: »
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م  كنت موال   »  وام جييبونه بالتصديق واال رتاف، ورفر يد  يل كرم ا  وعهه ورال:

بغض م   أم   ممادا ، وأيمم  م  أيبممه، و  و مماد  ، اللهم وال م  واال    ، فعيّل موال  

ر ، وأ   م  أ انه، وااهل م  اهله، وأدر احلق معه ييث  ممم ر م  نصممم أبغضه، وانص

 «.دار

 :كالم يف غدير ام

سىل سمنة وشميعة، وال خيفى    شمقت ا مة اإلسمالميةم  احلواد  التي  لعلها يادثة 

لتعلقما    ؛يف مم  النبي  ريض ا   نهام  أن النما  كمانمت منقسمممممة بي  يل وأيب بكر  

  ،وملا يصمملت الوفاة النبوية انشممق الصممحابة   ،ال تزال هنا تأثري  ا النفو  ،ربلية رديمة

 ويصمج ،سىل أن كرب  الفجوة مم  االفة  يل  ،ولكنهم مجعوا أنفسمهم  عج اإلسمالم

 ما يصج.

 وغرياا م  اإلشارا  بمقام  يل  ،يف اءبة غدير ام واملتأمج فيام ذكر  النبي   

،   ال يعني س الن االفته للنبي،   فاخلالفة ليسمممت باإلشمممارة، وكهلك يف شمممأن أيب

نام بعض اإلشممممارا  ملكمانتمه، ولمهلمك  ا ا ممة أن سو  ،فليس ثممة س الن خلالفتمه  ،بكر

  ،التي ال تزال ا ممة رمابعمة خمنورمة فيهما  ،لتتره م   نق امه  الزعماعمة  ؛تنسمممى مما عرى

مشمغولة بنفسمها    طالرة القرآن واإلسمالم، فليس اإلسمالم متورف  ا أيب بكر و مر 

هي أصممج ف ،)ال سله سال ا  حممد رسممول ا (  :وال أيد سمموى ما يف الشممهادتي  ،و يل

 غرياا. وال يشء  ،وآار   ،ولهأو ،ومعدنه ،اإلسالم
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 :بعث أسامة ب  ميد سىل أر  فلسءي

ورضب  ا  ،فأرام باملدينة بقية ذي احلجة واملحرم وصمفر ،ثم رفج رسمول ا  

السمتيصمال املسملمي،   ؛سىل الشمام بعد وصموله ارب مجر الروم له مرة أارى  النا  بعثا  

البلقمماء وأمر  أن يوطئ    ،موال    ر  ليهم أسممممامممة ب  ميممد ب  يممارثممةوأمّ  اخليممج توم 

وأو م  مر أسمممماممة ب  ميمد املهماعرون    ،والمداروم م  أر  فلسمممءي، فتجهز النما 

 ا ولون.

 :وفاة النبي 

يف  صمممدان يف بيت  ائشمممة، رالت: داج  يّل رسمممول ا   ابتدأ برسمممول ا   

ثّم اشمتد أمر  يف بيت   ،«بج أنا وا رأسما  »رال:  ،(وا رأسما  )اليوم الهي بدت فيه، فقلت: 

له،  فأذن    ،، واسمممتأذن نسممماء  أن يمّر  يف بيت  ائشمممةوأتته احلمى الشمممديدة  ،ميمونة

 بضعة أيام.وكانت مدة  لته 

 ام  ال،:  فقلمت  « ؟أصممما النما  »  :، فقمالثقمج رسمممول ا     رمالمت  مائشممممة:

  ذا   ثم فاغتسمج ففعلنا، ،«ضمعوا يل ماء يف املتضم  » :لفقا  ،ا  رسمول  يا  ينتفرونك

 يما  ينتفرونمك  ام  ال،:  فقلنما ،«؟ أصممما النما  »فقمال:    أفمار  ثم  ، ليمه  فمأغمي  ،لينهض

 العشمماء،  لصممالة  ا  رسممول  ينتفرون ،املسممجد يف   كوف والنا : رالت ا ،  رسممول

، فقال: يا  رريقا   ان أبو بكر رعال  وك ،بالنا  يصممميل بكر  أيب سىل  ا   رسمممول فأرسمممج

 فصا هبم أبو بكر تلك ا يام. ،فقال: أنت أيق بهلك ،بالنا  مر صّج 

لي، أيمدمهما  بي رُع لصمممالة الفهر  فتره    ،وعمد افمة  ثم سن رسمممول ا   

أي لريعر    اإلمماممة يف الصمممالة بوعود -ذام  ليتمأار    ،العبما ، فلام رآ  أبو بكر
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فجعج أبو بكر يصمميل  ،فأومأ سليه أال تتأار، وأمرمها فأعلسمما  سىل عنبه -رسممول ا  

 . يصيل را دا   ورسول ا   ،رائام  

، أّنه صمّا  ا أصمحاب أيد ؛كّلم بهثم علس الرسمول  ا املنرب، فكان أّول ما ت

ا م   باد ا  ارّي   »، ثّم رال: واسمممتغفر هنم، وأوىص املهاعري  با نصمممار اريا   سّن  بد 

ففهمها أبو بكرا و رف أّن نفسممه يريد،   ،«فااتار ما  ند ا   ، وبي ما  ند  ا  بي الّدنيا  

 :رال ثمّ   ،« ا رسمملك يا أبا بكرا »بج نح  نفديك بأنفسمممنا وأبنائنا، فقال:  :فبكى ورال

  دا  فإيّن ال أ لم أي   ،فسمّدواا سال بيت أيب بكرا   ، انفروا اه  ا بواب الالففة يف املسمجد »

 ثم داج بيته. ،«منه ا  كان أفضج يف الّصحبة  ندي يد

ورد يصممج لغ     ،ملر  رسممول ا     ؛وكان عيف أسممامة رد تورف    النفري

وبعض بقايا املنافقي يف شمممأن تولية أسمممامة ب  ميد واو اب     ،م  ربج بعض الصمممحابة

يسمممتعممج اها الغالم    :سمممنمة  ا عيف فيمه أبو بكر و مر، فقمال رتمادة ب  النعامن( 17)

غضمم  وأمر   ، ا اها اجليف م  املهاعري  وا نصممار! وملا بلغت اه  املقالة النبي  

وند ا    ،فصممعد املنرب ،اصممبا  رأسممهثم اره    ،رر   ليه املاء لتهدأ احلمىن يُ أنسمماء   

  ، فام مقمالمة بلغتني  نكم يف تمأمريي أسممماممة   ؛ أهيما النما    :أمما بعمد»وأثنى  ليمه ثم رمال:  

وايم ا  سن كمان  ،  ممارة ابيمه م  ربلمه سفقمد طعنتم يف   ، فوا  لي  طعنتم يف سممارة أسممماممة 

أسممماممة.. أنفمهوا  انفمهوا بعمث  »  ، ثم رمال:«ق هبمايوسن ابنمه م  بعمد  خلل  ، خلليق بماإلممارة 

 .«بعث أسامة

فمإنمه رد دنا  أهيما النما ؛  »فقمال:   ،ويف اليوم التمايل اره  ا النما   ماصمممبما  رأسمممه

ماال  فهها    منه  اه  أوم  كنت    ، م  كنت علد  له ظهرا  فهها ظهري فليسممتقد أعيل،  
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  ،« فإن حممدا  ال يغضم  م  احلق   ، ضم سن حممدا  يغ  : ال تقولون   ،مايل فليأاه منه ما شماء

 .«أدو  ؛يا فضج» : فقال ،فقام رعج واد ى ثالثة دراام

ا  وامتنر    اخلروه للنّما ، و ،واشمممتمّد  ليمه املر ودامج البيمت   ععمج يتغشمممّ

الم: فماطممة  الكرب، فقمالمت   ليس  ا أبيمك كرب   » ا ، فقمال هنما:تموا كرب أب ليهما السمممّ

فسميلت بعد وفاته،   ثّم سّنه سماّراا فضمحكت،فبكت،  ا  ثّم سّنه أّ  سليها يديث  ،«بعد اليوم 

،    -أي يمهاكر  -ن  آبمالقريعمارضممممه  كمان  عربيمج  أّن    سنّمه كمان يمّدثني  :فقمالمت كمّج  ماما مّرة 

 ا  ، وسّنك أّول أايل حلورر أعيلممأراين سال رد يض وسّنه  ارضه به يف اها العام مّرتي، وال

لف أنا لك   تكوين   أن  ترضمممي   أال»: فبكيت لهلك، ثّم سّنه سممماّرين فقال  ،يب، ونعم السمممّ

 فضحكت لهلك. ،«ا ّمة اه  نساء سيدة

وام   ،يصممميل هبم  وأبو بكرا   ،االثني   وبينام املسممملمون يف صمممالة الفجر م  يوم

كشمف سمرت  رد   ا مل يفجأام سال رسمول   ،رد شمغلهم    أ امهنم ، مهتمون ملرضمه

م يضمحك،   ائشمة،   يجرة الة، ثّم تبسمّ فحمد ا   ا فنفر سليهم وام يف صمفوف الصمّ

ثّم داج احلجرة وأراى السمرت،  ،يتى كادوا يفتتنوا بصمال م  ،ما رأى م  يسم  ياهنم

 .شفى ا  رسول ا   شفى ا  رسول ا .. :ىل أ امهنم وام يقولونسوذا  النا  

رأيت رسمممول ا  واو يمو ، و ند  ردح   ائشمممة:  رالت  ، ند رري  الزوالو 

ال سلمه سال ا ، سّن  »ثّم يقول:    ،ثّم يمسمممح وعهمه بماملماء  ،فيمه مماء، فيمدامج يمد  يف القمدح

الة  »  ، ويقول:«للمو  لسمكرا ، الّلهّم أ ني  ا سمكرا  املو   صم  صمالة   .. ال وما    ، ال

ت أيامُنُكم  .«مل ك 
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يمقمول:   سممممممعمتممه  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ  »ثمم 

المرفيمق    ،[69]المنسممممماء:  ژڎ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  بممج  المرفميمق ا  ما..  بممج 

 .«ا  ا

 يفأبتا  د ا ، يا   أبتا ، أعاب رّبا   يا  )فقالت فاطمة:   ،يفةشمممرارعت رويه الثم  

 .(ننعا    عربيجأبتا  سىل مأوا ، يا عنّة الفردو  

 ائشمممة،  فلم يكلم النّا  يّتى داج  ا ،فأربج  را أيب بك ثم وصمممج اخلرب سىل

صمممفّيا ، ثّم   اليال  وا نبّيا  وا وا ورال: ،فقّبله بي  ينيه وبكى، فقصمممد رسمممول ا  

  .، سّنا   وسّنا سليه راععونا  وميت بأيب أنت وأمي، طبت يّيا   :رال

فم   :أما بعدثم رال:  ،وأثنى  ليهفحمد ا    ،والنا  يف صمعق وذاولاره   ثم

ا    كمان منكم يعبمد فمإن ا  ييي ال    ،رمد مما ، وم  كمان منكم يعبمد ا  ا  حمممد  فمإن،  حمممد 

ڄ  ڄ    ڄ    ژ ورمال:  ،  [٣0]الزمر:    ژحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  ژ   يمو ، رمال ا  تعماىل:

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

 .[144آل  مران: ] ژڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  

ة يف يلورهم، فمنهم م  داف فتول ، ومنهم م  أرعمد   فبكى النما  والغصممممّ

 فلم يءق القيام، ومنهم م  ا تقج لسانه فلم يءق الكالم.

يّتى ما تقّلني رعالي،  ،تالاا أبا بكرا  أن سممعت  وا  ما او سال : رال  مرو

 رد ما .  أاويت سىل ا ر ، فعلمت أن النبيو

أنزل امه  اآليمة يتى رمد  : وا  لكمأن النما  مل يعلموا أن ا     رمال اب   بما 

 م  النا  سال يتلواا. ا  شمرر بفتلقااا منه النا  كلهم، فام أسم، أبو بكرا تالاا 
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 ممه العبما ،   ؛وليس يف البيمت سال أالمه  ،ملما أمجر القوم لغسممممج رسمممول ا  و

م ب  العبا ، وأسممامة ب  ميد، وصممالح ثو يل ب  أيب طال ، والفضممج ب  العبا ، ور

فأسمممند   يل سىل صمممدر  و ليه رميصمممه، وكان العبا    ،موال ، فلام امجعوا  ا غسمممله

  ، وكان أسممامة وصممالح يصممبان املاء، وععج  يل يغسممله  ،نه مر  يلوالفضممج ورثم يقلبو

ما أطيبك   ،وأمي  أنت  واو يقول: بأيب  ،ء مما يرى م  امليتيش  ومل ير م  رسمممول ا  

 . يا رسول ا  وميتا   يّيا  

: سممممعت ؟ يتى رال أبو بكر   هيدفنونمل يدروا أي   النبي  أصمممحماب  ثم سن 

ويفروا له قت  ،فأاروا فراشمممه ،«يقرب نبي سال ييمث يمو  مل  »يقول:   رسمممول ا  

 فراشه. 

كّف  بثالثة أثواب بيض، ووضمممر  ا  ير   ا شمممفري القرب، ثم داج النا   و

ونزل يف يفرته العبا ،   ،هم أيد، ثم دف  ، ال يؤم  فوعا   يصملون  ليه فوعا    ،رسماال  س

ب ، ثم أاالوا  و يل، والفضممج، ورثم، وشممقران، ودف  يف اللحد، وبني  ليه يف حلد  اللّ 

أطابت أنفسممكم أن  ؛يا أنسفلام دف  رالت فاطمة: ،   ليه الرتاب، ورّ   ليه املاء رشمما  

   ؟  ا رسول ا الرتاب قثوا 
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 :اخلامتة والنتائج

وأرسمممج لهلك رسمممال  م     ،بعد القهربوبيته أراد ا  تعاىل سبالغ اإلنسمممان   -1

ائر التي  شممروأنزل ال  ،وال يقهم يصدر سابقهم  ،باليقهم  شممروكان سابقهم يب  ،شممرالب

 تضب  سلوك النا  وييا م. 

تلك البلد التي فيها بيت ا    ،أرسمله يف مكة ،كان آار الرسمج النبي حممد   -2

ربج ريام    ،لتكون آار سممالة سمماموية سىل ا ر  ؛فنزل  ليه الويي فيها  ،عبةالك  ،احلرام

  ففيها كج ما أتى به الرسمممج م  ربج م  ،وعامعة لكج اإلنسمممان  ،السممما ة واحلسممماب

 ير.شمرصول التأالعقائد و

عد  البعيد م  نايية   ،اف العربشممرم   ائلة م  أ  ،يتيام      ولد النبي حممد  -٣

 وتزوه م  العرب. ،الهي ترك سسام يج يف مكة؛ أبيه سبراايم 

 ؛يفشممممممرو ا  يف كفالة عد  سميد مكة ال  ،مه واو اب  سمت سمنوا ت أتام  -4

 فكفله  مه أبو طال .   عد ، ثم ما  ، بد املءل 

 ،مر امدجيمة بنمت اويلمدثم يف شمممبمابمه بمالتجمارة   ،اشمممتغمج يف طفولتمه بمالر ي -5

أيبه النا   و  ،بالصدر وا مانة   راشتهال ؛يبتهأالتي    ،اف وجتار مكةشمممرأوكانت م  

 ،ي شمممروكان يف اخلامسة والع  ،سنة  شمممرواي أكرب منه بتمسة  فتءبته ادجية   ،مجيعا  

 وأنج  منها كج أوالد .

بمأ ا    ،عمهبمت رويمه للتلوة يف غمار يراء  ،ربيمج ا ربعي بثال  سمممنوا   -6

  ، سىل أن فاعأ  الويي بنزول عربيج  ،وادجية تشمجعه  ،وبقي ثال  سمنوا  ،عبج بمكة

وصمدره م  صمدره م    ،ىل ا سوبدأ يد و النا     ،وأارب  بأنه رسمول ا  ،ولقنه القرآن



462 

 

 ، وكهبوولك  أسممياد مكة  ارضممو   ،وصممدره كهلك القس وررة ب  نوفج ،الضممعفاء

 و هبوا أصحابه كثريا .

ورفض اإلغراءا  الكثرية التي  رضمممهما  ليمه   ،يف د وتمه  تفمانى النبي    -7

 وبقي ثابتا   ا مورفه او وأصحابه. ،ليتورف    الد وة، فرذو  ورضبو   ،م امء مكة

  ،واو مسممميحي  ،النجايش م ييث ملكه  ،أمر أصمممحابه باهنجرة سىل احلبشمممة  -8

وبي الصممحابة   ،للقاء احلواري بي امللك واو رعج دي واناك صممار ا  ،كثرامأفها   

وأّم  الصممحابة   ،وصممدر حممدا   ،فأ ج  النجايش بالدي   ،بقيادة ععفر ب  أيب طال 

 يف بالد .   

وياو  رومه مر أصمممحمابه وربيلتمه يف شمممعم  بي  ،تابر النبي حمممدا  د وته  -9

ومر   ،ثم فره ا   نهم بمعجزة ا رضمة ،يتى بلغ منهم اجلهد  ،عبلي لسمنتي ونصمف

 ،فمإنمه قمداام بمالقرآن  ،وام يقرون بماطنما  أنمه نبي  ،تكربا  وتعماليما    ؛ذلمك مل يؤم  أامج مكمة

 فعجزوا أن يأتوا بمثله وام أشعر العرب. 

يتى اتفق مر  ،عر  نفسمممه  ا ربائج العرب يف مواسمممم احلجبدأ النبي ي  -10

ييمث   ،ىل يثربسوبعمد ترتيبما  انتقمج مر أصمممحمابمه مهماعرا     ،أامج يثرب م  اخلزره

 دالت كلها يف اإلسالم وصار  له يصنا  يصينا .

وبمدأ   ،واغتيمالمه يينام ذام  للممدينمة  ،يماولمت رريف رتلمه يينام كمان بمكمة  -11

وكانت رريف رد    ،الدويلة اجلديدة  ،ية حلامية املدينة املنورةيشممكج السممممممممرايا العسممكر

فقاطر القافلة    ،وععلتها يف رافلة لتتاعر هبا سىل الشممام  ، رت أمواله وأموال املهاعري 
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وس  ذاول   ،ر فيها عيشه الصغري  ا عيف مكة الكبريممموانتص ،ويصلت معركة بدر

 العرب.

واهنزم املسممملمون بماملعركمة  ا رد  رريف بجيف آار وامامجمت املمدينمة    -12

فتح مكة وتدمري  . وصممار  املعارك كر وفر بينهام يتى اسممتءان النبي  أطراف املدينة

 ا وثان وس الء التوييد يف أ فم مكان ورمز للتوييد.

يف  بالفتح وتوسمر ،بعد فتح مكة    كج م  أسماء سىل اإلسمالم وياربه  ا ف  -1٣

 القبائج العربية التي كانت  اعم املدينة دائام .

ومل   ،ليس مهمه سال المد وة  ،يمد وام سىل اإلسمممالم  ،ر راسممممج ملوك ا   -14

 ونلهم مسؤولية منر شعوهبم ا تنار اإلسالم أمام ا .  ،بج باإليامن  ،يءالبهم بملكهم

م ليمدافر  فكمان يمهام  لبالدا  ،ومجعمت لمه أكثر م  مرة  ،امافمت منمه الروم  -15

    بالد .

بعدما رأوا ما رأوا م  روته  ،وصمدره ارتنر أكثر العرب بنبوة النبي حممد   -16

 فدالوا يف دي  ا  أفواعا . ،وسعة انتشار  وكثرة مصدريه

لف  أ(  140)  ويج معمه أكثر م   ،ىل مكمةسيج    ،شمممهرأربيمج وفماتمه بثالثمة    -17

 ياه.

فليس   ،سمائر النا   يمو كام    ، وما ولد النبي حممد كام يولد سمائر النا  -18

 ولكنه يويى سليه م  ربج عربيج بتعاليم ا . ،شمراو سال ب

فال   ،اإليامن بويمدانيمة ا  املءلقمة  :كمانمت حمور د وتمه ا ركمان اخلمسممممة  -19

وبكج ا نبياء والرسمممج ورسمممائلهم   ،واإليامن بوعود املالئكة ،كاءشممممممممممرثالو  وال 
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وو يمد بمالعمهاب    ،ومما فيمه م  و مد بماجلنمة للءمائر  ،واإليامن بماليوم اآلار  ،السمممامويمة

والعممج   ،ود ما سىل ا االر الكماملمة، وسىل سرماممة شمممعمائر اإلسمممالم،  للكمافر اجلمايمد

 با يكام التي مل تك  سال لر اية مصالح النا . 

بمج كمان رويما    ،ولكنمه مل يك  ضمممعيفما    ،ر الربمانيمةآيمة يف ا اال  كمان النبي    -20

 ليه. م  ييسء سوجس  سىل  ،فكان يعفو  م  ظلمه  ،سريتهب  ا  ويسن  ،بأاالره

 ،العدو او م  فرضممه  ليهم ولك   ،كان النبي والصممحابة ال جبون اجلهاد  -21

ان  فكم ،ومل يك  القتمال سال للمهي  يصممممدون املؤمني    ا تنمار مما يشمممماؤون م  المدي 

ومل يقاتج أيدا    ،وه روتهواو يف أ ا اإلسمممالم    أيدا  يدافر    احلرية الدينية، ومل جيرب  

 .فال سكرا  يف الدي  ،لعلة كفر  أبدا  

 ،واره لغمار يراء ،كمان أمامد النما ، فقمد ترك التمتر بمأموالمه ربمج البعثمة  -22

كمان أمامد النما  يف مسمممكنمه وبيتمه وأكلمه   ،وبعمد داولمه املمدينمة وبعمد أن صممممار ملكما  

 به.شمرو

ومل يتزوه  ،فإنه تزوه ادجية واي يف ا ربعي  ،ماد النا  يف النسماءأكان    -2٣

ثم تزوه  ائشمممة واي    ،يتى ماتت فتزوه  جوما    ،مر أن ذلك م   ادة العرب ، ليها

لتكون م  بعد  معلمة للنسماء   ؛وسنام كان مواعه منها  ،ةصمغرية ال تصملح للمتعة اجلنسمي

  ، ثم تزوه م  ا راممج واملءلقما   ،وتعيف بعمد  ممنما  طويال    ،المدي  واصممموصممميما م

أو عر نفعا  للنا  بحسممم   ،يج بزواعه هبا مشمممكلة كبرية  ،ولكج وايدة منه  رصمممة

  وكج مواعه كان بعد اخلمسي م   مر . ، ادا  العرب يف ذلك الورت
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 ،االاتامم بالنسممماء  ؛  املو اكانت آار وصمممايا  يف يجة الودان و ا فر  -24

 الصالة.سرامة و ،وس تار العبيد واإلماء
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 :أاريا  

، واه  اي سمريته العءرة الءيبة، واه  اي أاالره الربانية  اها او رسمول ا  

بتبليغهما، فهكمها كمانمت العفيممة، وامه  اي د وتمه احلكيممة سىل رشيعمة ربمه التي ُكلف  

يياته، واكها كان مماته وانتقاله سىل عوار ربه، فجزا  ا   نا اري ما عزى نبيا     أمته،  

وسنا لنشممهد أنه رد بلغ الرسممالة، وأدى ا مانة، ونصممح ا مة، وحمى الفلمة، وعااد يف 

 ا رسمموله سممبيج ا  يق عهاد ، يتى تركنا  ا البيضمماء، فلله احلمد أوال  وآارا ، و

 املصءفى حممد وأصحابه آل بيته أمكى الصالة وأتم السالم.

مر كج  ،وتزداد يوما  بعد يوم شممممممممممراا اي د وة النبي حممد سىل اإلسمممالم تنتو

 م  روى  املية ومجعيا   ية. ،ال يريدون لإلسالم االنتشار مم املعارضة 

فام فيمه م  السمممبق    ،معجزة النبي حمممد ال يزال يتحمدى النما  بمه ؛واما او القرآن

ويصممممدرمه كبمار العلامء   ،ععمج يبهر العقول ويلفمت ا نفمار  ،العلمي للعلوم الكونيمة

ييمث مل يك  للعلم الكوين يشء   ،تى حمممد هبمه  العلوم يف مممانمهأفم  أي     ،الكوني 

 سال أنه ويي م  ا  تعاىل. مي ال يقرأ وال يكت ؟ فال عواب وكيف واو أ مهكور؟

وتنفف  ،لتجمر املؤمني قت راية ا  تعاىل ؛رسمالة اإلسمالم رسمالة النا  كافة

وتعيمد المدي  سىل أصممممالتمه    ،مما  لق م  التحريفما  يف املسممميحيمة واليهوديمة وغريمهما

 ونضارته.

ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ژ رال تعاىل:  

 . [46 - 45ا يزاب: ] ژٹ  ٹ  ٹ  

 .[107ا نبياء: ] ژک  ک  گ      گ  گ       گ  ژ رال تعاىل:  
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